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Abstract
The interpretation of ASD field spectrometer measurements in Hyperspectral range
using Landsat8 data, helped in recognizing and locating new titanium and iron oxide
occurrences at Abu Ghalaga area. The fieldwork confirmed the remote sensing results, as
the locations and distributions of the detected oxides in the gabbroic and volcanic rocks are
correspond to the image processing illustrations. The ilmenite ore is constituted by hematite,
magnetite and Ilmenite minerals forming up to 80% of the bulk of the ore, which consists
of a granular mosaic of ilmenite mineral with subordinate interstitial silicates, minute exsolved lamellae of hematite and few magnetite and sulphide grains. Some magnetite and
goethite rich bands were also detected in the north and south of the Abu Ghalaga mine. The
host gabbroic rocks form the dominant exposures spread all over the study area. These rocks
show variable deformations and alterations in parts. The gabbros are intruded in the old
volcanics and tuffs of intermediate composition carrying xenoliths and mega xenoliths from
older rocks. These gabbros in turn are intruded by tonalite and granodiorite intrusions from
the south and the west. Several mafic and felsic dykes and quartz veins, veinlets and plugs
are also crosscutting the country rocks of the study area.
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Introduction
A remarkable Ilmenite deposit occurs in a hill overlooking Wadi Abu Ghalaga
in the South Eastern Desert of Egypt at latitude 24° 21̍ 13" N and longitude 35° 03̍ 49"
E with an elevation of 1007 ft above sea level (Figs.1,2,3). This deposit lies at 30 Km
west of Abu Ghusun port along the Red Sea coast and 100 Km south of Mersa Alam
port. The Ilmenite ore of Abu Ghalaga was exploited by the Egyptian Ilmenite
company until the 1970s. The exploitation stopped because of technical and
or/economical circumstances. Ilmenite (Fe Ti O3) is the principal ore of the strategic
metal titanium, which have wide applications when mixed with some other elements
(such as Fe, Al, V, Mo) to produce alloys, that can be used for strategic industries.
Previous works on the considered Ilmenite deposits were consulted and taking
in mind when planning for this work. Egyptian Geological Survey and Mining
Authority EGSMA (1974) have compiled geological maps at different scales to
illustrate the ilmenite occurrences at Abu Ghalaga area and carried out a study for the
metallurgical treatment of the ilmenite ore. Basta and Takla (1968) considered that
Abu Ghalaga ore deposit has been formed during the magmatic phase of the gabbros
and that the metamorphic phase, which followed, only resulted in the mobilization and
recrystallization of the ore minerals and the transformation of the Ilmenite magnetite
intergrowths into hemo-ilmenite. The hematite-ilmenite minerals in the primary ore
(none oxidized) compose 85.44% of the ore. In the oxidized secondary ore, the
hematite occurs as self-dependent inclusion forming with the ilmenite 90.6% of the ore
in Abu Ghalaga deposit (EGSMA, 1988). The Fe in the Ilmenite can be replaced by
magnesium, zinc and/or manganese minerals (USGS, 2006). The chemical
composition of ilmenite ore (in weight %) of Abu Ghalga, as given by Hany and
Hamada (2011), is shown in Table 1.
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Fig. 1 Abu Ghalaga Ilmenite mine

Fig. 2 Abu Ghalaga Ilmenite mine area
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Fig. 3 Location map of the study area.
Table 1. The chemical composition of ilmenite ore of Abu Ghalga in% after Hany and
Hamada (2011).
Weight%
Element
9.06
Silica (SiO2)
28.13
Iron (Fe2O3)
24.33
Iron (FeO)
35.42
Titanium (TiO2)
01.23
Alumina (Al2O3)
00.61
Magnesium MgO
00.21
Calcium CaO
00.18
H2O
00.59
Loss of Ignition
Based on the spectral characteristics and variations of the reflected and/ or
emitted radiations from the earth surfaces, the Hyperspectral remote sensing provides a
new tool for mineral exploration in arid and remoteness areas. Such exploration utilizes
the physical characteristics of rocks as mineralogy, rock textures, weathering and
alterations, landform features and geochemical signatures of the mineral constituents
for detailed and precise mineral mapping and identification. Zeng et al. (2003) used
hyperspectral data (DAIS-images in combination with the Spectral Angle Mapper
(SAM) for identifying 9-classes of soil and geologic classification with an overall
accuracy of 73%. They also performed good pixel based ground cover classification
with an accuracy of up to 90% in the Alora Region of Southern Spain. Harris et al.
(2010) illustrated the spectral absorption features of some minerals that are controlled
by atomic structural patterns and bonds (Fig. 4). Peter White (2012) measured the
spectral data in samples of various lithologies and alteration zones near mineral
occurrences at Canada’s north by using a GER3700TM portable field spectrometer
covering a wavelength range of 400 to 2400 nanometers (nm). Smith (2012) used
Hyperspectral data to recognize some common minerals on the basis of wavelengthspecific absorption that depends on the particular chemistry and geometry of chemical
bonds between elements and is governed by crystal structure (Fig. 5). Ramakrishnan
and Rishikesh Bharti (2015) applied hyperspectral field spectroscopy in geoexploration at Pilbara craton, Australia. They used SWIR region to detect the specific
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vibrations of Al–OH, Fe– OH, and Mg–OH. The VNIR region is the most useful for
mapping alteration minerals as carbonates and chlorites. The TIR spectrum region was
used for characterizing spectral features of many rock-forming minerals such as quartz,
feldspar, amphibole and pyroxene.

Fig. 4 spectral absorption features controlled by atomic bonds after Harris et al. 2010.

Fig. 5 Reflectance spectra of some minerals depending on the chemical elements of the
mineral compounds, Smith (2012) PhD.
The aim of this study is to explore and locate new Ilmenite and iron oxide
extensions and occurrences at Abu Ghalaga mine area. Various methods were
combined, integrated and applied for achieving the goal of this work.
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Geological setting
A suite of mafic intrusions of Precambrian age, including pyroxene hornblende
gabbro, gabbro-diorite and quartz diorite rocks are the dominant outcrops in the study
area. The gabbroic masses are emplaced within older metavolcanics and pyroclastics of
a dominantly andesitic composition. The emplacement was associated with the
generation of a deep-seated tectonic structure that led to regional folding, faulting and
metamorphism, forming huge rugged peaks and hilly mountainous topography. The
gabbroid rocks were affected by two phases of intrusions (tonalite and granodiorite) as
well as late tectonic mafic intrusions associated by lots of basic to acidic dykes, quartz
veins, veinlets and granitic sheets crosscutting the surrounding rocks (Fig.6).
Hydrothermal activity and ascending of mineral solutions ruled by the structural
elements successively followed the intrusions leaving marks of alterations and quartz
veins and veinlets in the host rocks. The gabbroic rocks display a well developed
primary layering shown as segregation banding on a cm scale of pyroxene+ hornblende
rich bands alternating with plagioclase bands and Ilmenite rich bands. The magmatic
segregation and the mineral bearing solution activity may act and rule the Ilmenite
genesis, deposition and distribution in the gabbroic rocks. Abu Ghalaga gabbro is
believed to be younger than the main episode of regional folding and metamorphism
and is definitely older than the granitic intrusions. It was formed from a mantle derived
mafic magma, generated in multiple phases at higher crustal levels in a tensional rift
environment (Hussein, 1990).
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Fig. 6 Geological map of the study area modified after EGSMA (Hamata map1997).
Methodology
Image processing of Landsat8 data and interpretation of ASD field Spectrometer
measurements, supported by field geology and sampling for analytical techniques were
used to map the host gabbroic rocks and for exploring and locating the Titanium and
iron oxide occurrences in these rocks. The measured spectral signatures of the lithology
and ore minerals were evaluated and correlated with the USGS spectral library
(http://www.speclab.cr.usgs.gov) of rock forming minerals.
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Remote sensing techniques
Pre-processing
Preparing of Landsat8 data for image processing and analysis to improve the
quality of the raw data was pre-processed by the following procedures:
1- Data projection to ensure that the satellite image is rectified to the same grid
system and that all the geographical data and the satellite images are correctly
overlaid.
2- Subset function was used to reduce the size of the image to fit the study area.
3- Atmospheric correction was prepared against the atmosphere influences and
noises for maximum image quality.
4- Resolution merge is performed to merge the high resolution channels with the
coarser channels to increase the spatial resolution of the SWIR bands to15 m
instead of 30 m for reliable analysis.
Image-processing
Several image processing approaches were processed for extraction the
information that will be used in lithological discrimination and mineral mapping. These
are; False color composite (FCC), Principal component Analysis (PCA), band ratios
and supervised classification in the study area. ENVI v.5.1 software was used in the
applied of different image processing procedures, while Arc-GIS v.10 was used to
enhance, produce and layout of the processed data.

Field geology and measurements
A geological fieldwork was undertaken to verify the remote sensing results and
to measure the reflected and or emitted spectral signatures of the country rocks and ore
minerals. During the field verification, the lithology and lithological contacts were
traced and checked to map the rock varieties and ore occurrences and their distribution
in the study area. Selective observation points and samples from the exposed rocks and
ores (GPS controlled) were collected (Fig.7) and chosen for spectral measurements
using ASD Field spectroradiometer, (version: Field Spec3) of Full-range detection
capacity (350 nm–2500 nm), which provides uniform Vis/NIR/SWIR data collection
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across the entire solar irradiance spectrum (Figs.8, 9). The hyperspectral bands of the
ASD Field spectroradiometer were re-sampled to match with the number of the
Landsat8 bands. The measurements were fed to the Landsat8 data for supervised
classification by Spectral Angle Mapper (SAM) technique (Fig.10) to detect the
possible Titanium and iron oxide mineral occurrences found in Abu Ghalaga mine area.
Representative samples from the ore varieties were also chemically analyzed in the
central labs of the Egyptian Mineral Resources Authority (EMRA). The analyses were
performed by XRF method for major oxides and minor elements to assess the ilmenite
and oxides in the promised localities.
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.
Fig.7 False color composite (FCC) image illustrate the observation points and sample
locations. As well as the general view and lithology in the study area.
Stations= sample locations.
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Fig. 8 Field spectroradiometer device.

Fig. 9 Field spectroradiometer method of measurements.

Fig.10 SAM technique,
From:https://www.harrisgeospatial.com/docs/wholepixel_Hyperspectral
Analysis_Tutorial.html.
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Results
Interpretation of the processed Landsat8 data
FCC
The FCC image bands (7, 5, 3) revealed a good appearance of geological and
structural features as well as fairly good drainage patterns of the study area. The image
also shows clear contrasts between the rocks; in which the gabbro-dorits appear as dark
blue color, the metavolcanics as dark brown, the tonalite as pale greenish white, and
the granodiorite appears as pale greenish pink color (Fig.7).

PCA
Various experiments of PCs have proven that PC1, PC2, PC3 image could
easily differentiate the distribution of the host gabbroic rocks of Ti and Fe oxides at
Abu Ghalaga mine and surrounding areas. This enables to restrict the area of
exploration. The target gabbroic rocks appear as pale yellowish greenish white color
(Fig.11).
Band ratios
The best lithological discriminations of the different rock units was obtained by
applying band ratios 5/7, 5/4*4/3, 5/1. These ratios displayed the gabbroic rocks as
yellowish red and red colors; the metavolcanics appear as dark mottled bluish black
color, the tonalite as pale whitish blue and the granodiorite shows bluish green color
(Fig.12).
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Fig.11 PC1, PC2, PC3 Landsat8 image for gabbroic rock differentiation.

Fig.12 Landsat8 band ratios image 5/7, 5/4*4/3, 5/1 for lithological
discriminations of the rock units at Abu Ghalaga area.
Interpretation of the measured spectra
The result of supervised classification by SAM application of the spectrometer
measurements in the Landsat8 data enabled discriminating various Titanium and iron
oxides, these are:
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1- the Ilmenite in the existing mine and in localities north and south of the mine
appearing as red in color
2- the Fe oxides (as magnetite) that appear in white and
3- the goethite as yellow color (Fig.13).
The spectral signature of each of the recognized magnetite and goethite
show more or less similarity and homogeneity with the corresponding mineral
signature of the USGS signature library. Vice versa, the spectral signature of the
detected Ilmenite is different with its corresponding signature in the USGS
library. This is may due to the differences in mineral associations and contents
of the detected Ilmenite as silica, plagioclase and alkalis rather than to the USGS
Ilmenite environment(Figs 14,15 and 16).

Fig.13 Supervised classification by SAM technique for mineral exploration and
identification in the study area.
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Fig.14 Spectral signature of Magnetite of the study area (red curve) related to
the spectral signature of Magnetite of the USGS (blue curve).

Fig.15 Spectral signature of Goethite of the study area (red curve) related to the
spectral signature of Goethite of the USGS (blue curve).
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Fig.16 Spectral signature of Ilmenite of the study area (red curve) related to the
spectral signature of Ilmenite of the USGS (blue curve).
Field geology
Geology of Abu Ghalaga mine
At Abu Ghalaga and adjacent areas, there is dominance and distribution of
gabbro diorite stocks, and quartz dioritic rocks that include hornblende and
hornblende-pyroxene gabbro hosting the Ilmenite bands. Relics of the ilmenite ore
bodies were also observed at Abu Ghalaga mine wall rocks. It should be also
mentioned that the previous mining activities left dumpings and tailings from the
ilmenite ore, accumulated close to the main exploited ore body. In the mine area, the
ilmenite rich bands are found in the top and middle levels of the host rocks as dark
blackish grey bodies varying in lengths from 20 to 50 m and displaying widths of 7 m
(Figs17, 18). These bands are mainly conformable with the gabbro layering, and
extend in a NW-SE trend and dips at 20°- 45° to the NE direction.
Geology of the detected Ilmenite occurrences
Close to the Northern and southern limits of the Abu Ghalaga mine, the
dominant of gabbroic rocks are still present and hosting several Ilmenite bands and
lenses conformable and intercalated with the gabbro layers. The rocks forming this
exposure show variation in grained sizes and mineralogical composition, as well as
remarkable structural features of folding and faulting, preserved in the host rocks. The
ilmenite rich bands are found elsewhere in the upper and lower parts of the intrusive
bodies. They vary in lengths from 10 to 30 m and their widths reach up to 5 m
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revealing dark blackish grey altered bands and massive pockets extending in a NW-SE
direction (Figs19, 20). The Ilmenite grains are mainly tiny equal minerals cemented in
a silica matrix leaving marks of volatiles and fluxes in the ore body.
Geology of the Fe oxides occurrences
In the northeastern parts of Abu Ghalaga mine the gabbroic rocks host
occurrences of magnetite rich discontinuous bands and lenses, varied in lengths from 5
to 15 meters and widths from 2 to 5 meters. These bands occur as sub parallel and
cutting the layering of the host rocks, suggesting a structural control for the distribution
of the ore in the gabbroic rocks. They show heterogeneous grain sizes rich in pyroxene
and felsic minerals (Fig.21.) enclosing abundant xenoliths of hornblende rich volcanic
rocks.
Moreover, in the southern parts of the mine there are some occurrences of
goethite rich bands and lenses hosted in the gabbroic rocks. The goethite is a brown
iron hydrogen oxide mineral. The rich goethite occurrences are mainly confined to the
contact zones with the metavolcanics. This may due to the chemical reaction of the iron
rich oxides and hydrous solutions forming goethite bands, lenses and pockets in the
lower and upper levels of the masses of intrusions (Figs22, 23).
The goethite rich bands display sericitization and sulfidation types of alteration
marked by brownish kaky haloes and patches along and around fault planes and shear
zones in the host rocks.
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Fig.17 shows the Ilmenite relics of Abu Ghalaga mine wall rocks after
exploitation, looking south.
.

Fig.18 Dumping and tailing of Ilmenite ore resulting from the mining activities
in Abu Ghalaga mine, looking south.

Fig.19 Ilmenite lenses found north of Abu Ghalaga mine in the top and middle
of the pluton, looking west.
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.
Fig.20 Ilmenite band and lenses found south of Abu Ghalaga mine at the top
and middle of the pluton, looking west.
.

Fig.21 magnetite bands and lenses hosted in the gabbroic rocks, north of Abu
Ghalaga mine, looking west.
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Fig.22 Goethite rich bands (in lower level) in the gabbroic rocks near the
contact with the metavolcanics, south of Abu Ghalaga mine, looking west.

Fig.23 goethite rich bands (upper levels) in the south of Abu Ghalaga mine,
looking west.
Geochemical analysis
The result of XRF analysis of the Ilmenite ore samples from the detected
localities north and south of Abu Ghalaga mine were given in tables (2,3) respectively.
Among the results; the Ilmenite content (TiO2, FeO, Fe2O3) ranges from 70% to 80%
in the ore composition. Silica contents reach up to 8.2%, while the sulfides range from
2.6% to 3.5% in minor amounts, forming pyrite, pyrrhotite, chalcopyrite and covellite.
Rutile and apatite are found in insignificant amounts, while Ca content (10.3%) and
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alkalis (K2O+Na2O = 3.34%) are clearly present. V2O5, CaO, MgO and MnO are found
in normal values related to the TiO2 reflecting a basic magma of thoeilietic
composition of gabbroic rocks hosting ilmenite ore. Spectrographic analysis showed
that Ni, Cr, Nb, Zn constitute about 0.01% of the ore content, while Co, Zr, Sn are
about 0.001% (VIMS, 1958).
In the detected localities, the TiO2 content in the northern parts (40.90) is
relatively higher than in the southern parts (37.1). Vice versa, the total of FeO and
Fe2O3 content in the southern parts of the investigated localities are relatively increased
at the expense of TiO2 than in the northern parts. The TiO2

contents show

homogeneity and more or less similarity in the upper and lower horizons of both
northern and southern localities. Cr2O3 content proportionally increases with the
increase of TiO2. No definite trends of variations of Al2O3, SiO2, MgO and S with
variations in TiO2 contents were observed in both localities.
Table 2 XRF analysis for major oxides of the Ilmenite ore, north of Abu Ghalaga mine.
S.
No/
1
2
3
4
5*
6*
7*
8*
Oxides
TiO2

35.9

36.4

40.9

34.7

37.9

45.94

31.22

0.72

FeO
Fe2O3

28.5
18.1

23.9
22.7

18.59
22.3

22.1
27.1

25.1
23.3

23.8
26.2

24.2
28.6

4.3
3.8

Al2O3

3.4

0.7

3.4

2.4

2.1

0.22

3.92

14.05

SiO2

6.9

2.2

7.7

8.2

4.7

0.46

5.69

51.6

Cr2O3

0.05

0.04

0.4

0.1

0.02

0.4

0.08

0.009

V2O5

0.5

0.5

0.2

0.4

0.3

0.2

0.5

0.7

CaO
Na2O

0.1
1.8

0.01
1.3

0.1
1.1

0.08
2.3

0.06
1.7

0.5
0.1

2.42
0.09

11.09
2.87

MgO
MnO
S

3.1
0.3
1.1

1.88
0.9
0.03

3.1
0.4
0.9

2.9
0. 7
0.02

3.3
0.9
0.04

1.84
0.18
0.1

2.91
0.19
1.2

8.33
0.15
0.7



Upper Ilmenite horizons

* Lower Ilmenite horizons

Table 3 XRF analysis for major oxides of the Ilmenite ore, south of Abu Ghalaga mine.
S. No/
Oxides

1

2

3

4
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TiO2

32.8

37.1

33.8

0.02
23.8
17.5

39.49
25.4
27.8

0.02

0.15

32.4
24.5

0.15
27.9
23.4

FeO
Fe2O3

26.8
24.9

28.1
19.2

5.9
3.7

39.6
41.8

Al2O3

3.8

1.9

2.8

3.7

1.6

0.51

13.48

1.8

SiO2

5.2

1.9

4.8

6.7

6.3

3.37

63.72

1.68

Cr2O3

0.08

0.04

0.06

0.07

0.03

0.2

0.09

0.01

V2O5

0.3

0.1

0.08

0.06

0.3

0.2

0.1

0.6

CaO
Na2O

0.09
1.9

0.2
2.1

0.08
2.5

0.03
2.7

0.07
1.6

0.8
0.07

5.72
2.2

2.27
0.09

MgO
MnO
S

2.8
0.1
0.09

2.4
0.7
1.3

3.6
0.2
1.8

2.5
0.2
0.07

3.2
0.8
1.2

2.49
0.17
1.3

2.96
0.2
0.9

1.05
0.14
0.8



Upper Ilmenite horizons

* Lower Ilmenite horizons

Discussion
Ilmenite is named for its place of discovery at Ilmen Lake in the Ilmen
mountains, Mi-ask in the southern portion of the Ural Mountains of Russia. In the light
of the increasing demand of titanium and its several important uses in the strategic
industries; it became necessary to develop the ilmenite occurrence at Abu Ghalaga
mine by looking for new Ilmenite extensions both laterally and in depth, as well as by
discovering of new additional occurrences in the adjacent areas. The dominance of
gabbroic rocks at Abu Ghalaga area with the potentiality of ilmenite bearing has
created a valid environment for the study in the way of finding additional ilmenite
occurrences. The exploration was integrated by the aid of hyperspectral sensors, which
measure the reflected radiations, providing a unique combination of spatially and
spectrally detailed pixel spectrum data, in addition to geological field verification and
chemical analyses. Salem (2017) used ASD filed hyperspectral spectroradiometer data
to differentiate iron ore types and to detect the iron rich units at El Gedida- Ghorabi
area, in the Bahariya depression.
The ilmenite deposit is mainly associated with a gabbro-dioritic stock which is
enriched in Ca (10.3%) and with a relatively high contents of alkalies (K2O+Na2O=
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3.34%). The gabbros that are suitable for titanium accumulations must contain CaO >
(NaO+ K2O) (Na2O > K2O). This is the case with the gabbroic body at Abu Ghalaga
area, where the ratios are 10.3> 3.21> 0.13 (Berton et al, 1980). Amin (1954)
considered that the Abu Ghalaga deposit is a late magmatic ore formed by the
accumulation of a late ilmenite-rich residual fluid on top of the titaniferous gabbro
mass. El-Shazly (1959) assumed that ilmenite was deposited in two stages; 1)
Formation of ilmenite grains during the solidification of the original gabbroic magma.
2) Segregation of the ilmenite by metamorphism and metamorphic differentiation.
Abdel Tawab (1961) stated that the ilmenite was deposited from a titaniferous magma
rich in volatiles and fluxes. Hussein (1990) considered that the iron and titanium oxide
phases were separated by crystal settling or filter pressing during crystallization of the
gabbroic magma to form syngenetic bands and segregations of massive ore. The
present study sees that the ore deposits are formed due to the Fe Ti rich magmatic
differentiation syngenetic to the gabbroic segregation and formation. The host rocks
and the ore deposits are amalgamated, faulted, fractured and slicken sided. Later, the
ascending hydrothermal solutions rich in sulphide and iron oxide minerals along the
fractures resulted in the formation of pyrite, chalcopyrite, magnetite and goethite
minerals in the gabbros and host deposits.

Conclusion
The application of

the re-sampled

ASD

hyperspectral

spectrometer

measurements in the Landsat 8 data verified by fieldwork and chemical analyses
succeeded in identifying and locating new Titanium and iron oxide occurrences
distributed in the gabbroic rocks to the north and south of Abu Ghalaga mine. VNIR
and SWIR spectral ranges of the hyperspectral measurements are the best for accurate
analysis and are helpful for mapping and detecting rocks and hosted ore deposits. The
Ilmenite ore is formed as bands and lenses in the upper and middle parts of the
titaniferous gabbro, most-probably originated due to gravitational accumulation of
ilmenite-rich residual fluids during magmatic segregations in the late stages of the
consolidation and deposition of the gabbroic magma.
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The mean chemical analyses of Abu Ghalaga ilmenite ores and surrounding
areas reach 37.0% TiO2 and 48.6% (Fe2O3 + FeO).
The hyperspectral results are compatible with the field observations and
geochemical analyses in terms of location and composition of the newly detected Ti
and Fe oxide occurrences. In the ilmenite ore occurrences, the CaO, MgO, Al2O3 and
SiO2 contents of the upper horizons are higher than in the lower ones, while Cr2O3 and
TiO2 contents in the higher horizons are lower than in the lower ones.
The mineralogical composition of the gabbroic rock and hosted ilmenite ore
obtained by hyperspectral measurements indicates that Abu Ghalaga country rocks
have good potential for further Ilmenite exploration due to the spreading of titaniferous
gabbro and intense alteration zones in these rocks.
Further detailed geological and geochemical studies for Ilmenite ore
exploration at Abu Ghalaga area using remote sensing techniques, geophysical
interpretation and drilling bore holes are recommended.
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Résumé : Les risques d’inondation en milieu urbain constituent un champ de recherche
important en géographie, eu égard aux conséquences de plus en plus désastreuses de certains
évènements pluviométriques sur des villes de plus en plus importantes. L’agglomération de
Sfax (Tunisie méridionale), avec ses 22000 ha et ses 600.000 habitants fut également touchée,
au cours des cinq dernières décennies, par des inondations aux conséquences parfois
catastrophiques. Si les aléas à la base de ces inondations sont relativement bien connus, les
vulnérabilités des enjeux le sont beaucoup moins. L’objectif de cette communication est de
montrer les relations entre le territoire de l’agglomération de Sfax et les inondations, et de
proposer une nouvelle approche des risques à travers une meilleure caractérisation de ses
vulnérabilités, qui semblent largement liées à des facteurs économiques et humains ainsi qu’ à
son mode de fonctionnement.
Mots clés : Agglomération de Sfax- inondation- vulnérabilité- risque- analyse spatiale.
Introduction
Les risques d’inondation, dans un territoire donné, peuvent être appréhendés comme la
conjonction entre aléas et enjeux vulnérables. Tous ces éléments sont donc à caractériser et
analyser dans leurs interactions. Les études sur les inondations dans l’agglomération de Sfax
sont aujourd’hui assez nombreuses pour permettre de revisiter l’analyse aussi bien de l’une que
de l’autre des composantes de ce risque, et les modalités de leur coalescence.
L’hypothèse principale de ce travail stipule que quelles que soient les performances des
infrastructures de protection, elles sont inadaptées face aux nouvelles vulnérabilités inhérentes
à l’aménagement passé et actuel de la ville.
Le présent travail sera structuré en trois parties. La première traitera des données générales
sur les inondations dans l’agglomération de Sfax et des infrastructures existantes visant sa
protection. La seconde partie exposera les éléments d’une nouvelle approche de la
vulnérabilité, dont les résultats préliminaires seront exposés en troisième partie
1.
Une agglomération encore vulnérable malgré l’importante infrastructure de
protection
1.1.
Des évènements pluviométriques importants, parfois exceptionnels
Au cours des cinq dernières décennies, l’agglomération de Sfax a connu plusieurs
évènements pluviométriques importants, parfois exceptionnels Si la moyenne annuelle pour la
station de Sfax-El-Maou (station de référence, située dans l’aéroport de Sfax) pour la période
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allant de 1901 à 1985 est de 215 millimètres (Daoud, 1992), celle-ci peut descendre en deçà de
100 millimètres : 37.1 en 1946/47; 52.5 en 1936/37, ou atteindre des chiffres records : 604.4 en
1969/70 ; 430 en 1948/49 ; 414 en 1975/76 (Daoud, 2013). Les inondations en milieu urbain,
qui suivirent les crues d’octobre 1982 peuvent être considérées comme évènement de référence,
puisque les quantités enregistrées en 24 heures le 30 octobre 1982 avaient atteint 140.8
millimètres (période de retour égale à 160 ans), les quantités enregistrées entre le 30 octobre à
22 heures et le lendemain à 11 heures 05 heures avaient atteint 177,3 millimètres (période de
retour égale à 500 ans) (Sakis et Sassi, 1982.). Les dégâts de cet évènement exceptionnel furent
catastrophiques du point de vue humain (environ 70 personnes emportées par les crues) et
matériel (estimées à l’époque à 47 millions de dinars). La topographie est à l’origine d’une très
forte vulnérabilité naturelle, puisque l’agglomération occupe une plaine littorale à très faible
pente, vers laquelle convergent plusieurs oueds importants, comme le montre la carte du bassin
à risque ci-dessous (figure 1). La forte variabilité interannuelle et inter saisonnière des
précipitations semble beaucoup plus liée au régime méditerranéen et aux types de circulation
(principalement NE) qu’au changement climatique contemporain, qui se manifeste surtout par
une tendance significative au réchauffement. Au niveau des précipitations, on note plutôt une
occurrence plus importante des évènements exceptionnels (Daoud et Dahech, 2009 et 2012)
dont les effets sur l’Homme et ses activités dans l’agglomération sont multipliés en raison de
ses vulnérabilités.

Figure 1 : Bassin à risque de l’agglomération de Sfax.
1.2.

Des vulnérabilités multiples et spatialement différenciées

Les inondations de 1982 amenèrent les décideurs à doter l’agglomération de Sfax, d’une
imposante infrastructure de protection contre les inondations, mise en place en 1984 et
comportant des ouvrages de protection « lointaine », principalement des digues le long des
berges d’oueds, et d’autres de protection « rapprochée », principalement au moyen d’un canal
de ceinture et de dalots ayant pour rôle d’intercepter les eaux de ruissellement pour les évacuer
vers la mer. (Figure 2) Cette infrastructure a fait ses preuves pour la protection de la ville en
interceptant les crues avant l’arrivée des eaux dans la zone centrale et péricentrale. Cette
infrastructure a permis d’atténuer la vulnérabilité liée à la topographie.
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Figure 2 : Infrastructure de protection de l’agglomération de Sfax contre les inondations
(Source : Daoud, 2013)
Toutefois, la croissance urbaine et l’étalement connus par l’agglomération depuis cette mise
en place (figure3), (Baklout, 2004 ; Bennasr 2004 et 2005) ont généré de nouvelles
vulnérabilités, surtout lorsque l’habitat non règlementaire s’est installé dans les zones à risque
en bordure d’oueds ou dans leurs zones d’épandage. De plus, l’évolution de l’agglomération fut
marquée aussi par une densification remarquable du tissu urbain, aussi bien à l’intérieur des
zones centrale et péricentrale, que celle d’habitat pavillonnaire et le long des radiales (figure 3),
ce qui s’est traduit entre autres par une imperméabilisation de plus en plus importante de
terrains et des inondations répétitives des enjeux en places (Photo n°1, 2, 3 et 4).
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Photo n°1: inondation de 23 sept.2009 (Daoud A.) Photo n°2: inondation de 19 sept.
2013(Hmercha H.)

Photo n°3: inondation de 26 mars.2015 (Hmercha H.)
Photo n°4: inondation de 29
sept. 2016
Photo n°5, 6, 7,8: des situations identisques : Lame d'eau enclave les routes de Sfax, le 19
septembre 2013, entravant ainsi la circulation sur plusieurs axes de la ville perturbant la
mobilité des personnes et des marchandises, et les décideurs ont annoncé la fermeture des
établissements scolaires et la suspension des cours.
Les inondations de 2003, 2009 (Daoud, 2013), ainsi que celles plus récentes de 2013 et
2015 qui ont particulièrement touché le centre-ville et certains quartiers populaires situés dans
des zones topographiquement très basses, proches du littoral nord de la ville, ont révélé de
nouvelles vulnérabilités liées plutôt à l’organisation intrinsèque de la ville, son système de
transport et son mode de fonctionnement tout court. En effet, lors de ces évènements, les
accumulations soudaines d’eau dans les carrefours importants et certaines rues peuvent
conduire à une paralysie momentanée de certains îlots et des dégâts matériels importants dans
les infrastructures et moyens de transport.
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Figure 3 : Evolution spatiale du bâti dans l’agglomération de Sfax, entre 1987 et 2015
(Cartographie Hmercha H. 2015)
Il est donc clair que les infrastructures de protection mises en place depuis 1984 et
améliorées en permanence voient leur efficacité atteindre ses limites. A ces nouvelles
vulnérabilités, d’autres parades sont nécessaires, mais tout doit commencer par une
caractérisation spatiale la plus fine possible, pour comprendre leurs interactions et leurs
inscriptions territoriales.
2.
Territorialisation de la vulnérabilité et des risques : essai de modélisation pour
l’agglomération de Sfax
2.1.

Essai de cadrage conceptuel

L’approche des risques à travers la vulnérabilité des territoires a ses précurseurs. Sans
prétendre en faire une liste exhaustive, notons à titre d’exemple que pour Thouret J-C. et
D’Ercole R (1996), la connaissance de la vulnérabilité urbaine, permettrait sa réduction
« prévisionnelle avant une crise ». De son côté, November (2002) et Saint-Gérand. (2007)
utilisent, dans des acceptions voisines, le concept de « situation à risque ». November
notamment affirme « qu’il ne devrait plus être possible d’étudier le risque sans le territoire, ni
le territoire sans le risque…cela signifie que les études géographiques du risque doivent tenir
compte de la relation riche et complexe entre ces deux éléments ». Pour Laganier (2006)
comprendre la relation entre vulnérabilité, risque et territoire permettrait « une meilleure prise
en compte de ce risque dans les documents d’urbanisme et d’aménagement du territoire »
Léone et al.(2010) notent que « la distinction entre trois niveaux de vulnérabilité (et donc de
risques)-matérielle, structurelle et fonctionnelle, s’avère nécessaire pour appréhender la
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complexité systémique des risques urbains »
La définition que nous retiendrons de la vulnérabilité dans cet article, est l'impact potentiel
d'un événement sur les différentes composantes d'un territoire géographique exposé. Elle
dépend surtout de la résistance des enjeux, du degré de l'événement et de la sensibilité d'une
communauté aux aléas. Nous aborderons donc la vulnérabilité territoriale de l’agglomération
de Sfax en considérant trois grands types d’enjeux et donc de vulnérabilité : d’abord la
vulnérabilité corporelle ou humaine qui est l'impact potentiel de l'aléa sur la vie humaine ;
elle est fonction de l’intensité de l’aléa et de la sensibilité intrinsèque de population
(perception, sensibilité…) et extrinsèque (efficacité de la travaux de protections, de l’alerte, des
secours et des soins…) ensuite la vulnérabilité matérielle ou économique, qui est l'impact
potentiel de l'aléa sur les biens: l’habitat, les différents types de bâtiments, les différentes
activités socio-économiques de la société et les réseaux de transport et de communication ; elle
dépend aussi de l’intensité de l’aléa et de la capacité de résistance physique des biens et enfin
la vulnérabilité fonctionnelle, qui est l'impact potentiel de l'aléa sur le fonctionnement de la
ville, elle dépend de l’intensité de l’aléa mais aussi de la capacité de résistance et de résilience
du territoire.
2.2 Données et méthode
Pour arriver à des résultats les plus fiables possibles, une chaine de méthodes a été utilisée.
Elle a consisté d’abord en traitement d’images satellitaires : compte tenu de la non-disponibilité
des données de l'année 2000 sur Google Earth et sur d’autres sites, nous avons eu recours à des
images
Landsat
http://landsat.usgs.gov/Landsat_Search_and_Download.php.disponibles
gratuitement Nous sommes parvenus à obtenir les images de 1982 et de 1987. Compte tenu de
la résolution de ces deux images, le choix s'est naturellement porté sur celle de 1987. Les
bandes ont été chargées (vert, rouge, bleu, infrarouge, proche infrarouge, moyen infrarouge et
ultra-violet) et combinées avec le logiciel ENVI 7 pour ensuite passer à composition colorée.
Une fois la combinaison faite, avec logiciel ArcGIS (Arcinfo version 10.2), nous avons procédé
à la « classification supervisée » qui fut suivie de corrections manuelles à la base des
connaissances du terrain. Quatre unités d’occupation ont ainsi été obtenues à l’issue de ce
traitement : le bâtis et non bâtis, sable et salines. Ensuite, nous avons procédé à la numérisation
des données vecteurs de 2014. La digitalisation a concerné systématiquement le bâti, le réseau
de routes et de voies et le réseau hydrographique pour l’ensemble de l’agglomération.
Afin de caractériser les différents types de vulnérabilités, qui dépendent en grande partie du
mode d’occupation du sol, la méthode adoptée dans le présent travail consiste à recenser les
différentes modes d'occupation du sol en donnant une attention particulière aux installations
sensibles comme les écoles, les hôpitaux, les pôles chimiques et industriels et certaines autres
installations sensibles de la zone d’étude. La démarche globale d’analyse spatiale des enjeux
humains (Daoud. et Al.2007) comporte les phases suivantes: d’abord, l’inventaire des objets
spatiaux caractérisés par la présence de la population, leur identification et classification selon
différents types de morphologie urbaine. Ensuite, la détermination des niveaux d’enjeux et
vulnérabilités de ces ensembles : estimation du nombre de personnes, caractérisation de la
population et estimation de son degré d’exposition. Enfin, la cartographie des typologies de
zones vulnérables.
Une classification multivarée spatiale (Méthode des "Nuées dynamiques spatiales" d'après
l'algorithme de Diday sous ArcGis 10.2 Spatial analyst) portant sur des critères d'évaluation des
vulnérabilités des différentes catégories d'enjeux (économique, humain, fonctionnel) attachées
aux bâtiments a été mise en œuvre, et sous-tend les cartes de synthèse 4.1 à 4.4.
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3- Cartographie des vulnérabilités dans l’agglomération de Sfax : Résultats préliminaires:

4-1

4- 2

4-3

4-4

Figure 4: cartes des vulnérabilités humaine (4-1), matérielle (4-2), fonctionnelle (4-3) et
de synthèse (4-4) de l’agglomération de Sfax. (Cartographie : Hmercha H. 2015).
D’après la carte de la vulnérabilité humaine, celle-ci semblerait élevée dans les zones
littorales topographiquement basses où convergent les ruissellements, certains quartiers
populaires sur les ailes nord et sud et dans les secteurs périurbains situés au-delà des
infrastructures de protections.
La figure 4-2 nous montres que la zone centrale et péricentrale, en raison des accumulations
et stagnations d’eau, et les radiales pour le rôle d’axes artificiels de drainage des eaux de
ruissellement semblent être les plus vulnérables aux dégradations matérielles. Ces mêmes
raisons expliquent leur vulnérabilité fonctionnelle, comme le montre la figure 4-3 suivante.
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La figure 4-4 montre trois différents groupes de vulnérabilités de synthèse: D’abord un
premier groupe d’espaces urbains ou d’îlots ayant une vulnérabilité de synthèse dans laquelle
les trois types de vulnérabilités sont importants. Ensuite, un deuxième groupe ayant une
vulnérabilité de synthèse marquée par une dominance de la vulnérabilité économique. Enfin, un
troisième groupe à vulnérabilité de synthèse dans laquelle la vulnérabilité humaine est plus
importante que les deux autres.
Les territoires de la ville où les trois types de vulnérabilité sont importantes correspondent
globalement à de nombreux îlots de la zone centrale et péricentrale, aux radiales et aux zones
industrielles et certains quartiers populaires sur le littoral nord et sud. Pourtant, ces espaces sont
relativement bien protégés par des infrastructures : canal de ceinture, plusieurs dalots
d’évacuation des eaux pluviales. Leur vulnérabilité provient de la concentration des activités
industrielles et de services, du mouvement pendulaire quotidien voire bi-quotidien de la
population entre le centre-ville et sa périphérie, du congestionnement quasi permanent des
voies de circulation, phénomène qui vire à leur blocage total suite aux moindres averses
(Daoud, 2013), comme ce fut le cas lors des épisodes pluviométriques de 2009, 2013 et 2015.
Conclusion
Au terme de cet article, nous pouvons confirmer l’hypothèse de départ qui stipulait que les
infrastructures de protection de l’agglomération de Sfax ont résolu en grande partie sa
vulnérabilité physique, liée à sa topographie basse faisant d’elle un lieu de convergence des
écoulements d’un bassin à risque assez vaste, mais qu’elles sont désormais insuffisantes face
aux nouvelles vulnérabilités liées à l’évolution de sa morphologie urbaine, aux
dysfonctionnements du système de transport urbain et à la concentration des activités dans la
zone centrale et sur les radiales. Beaucoup plus que dans de nouvelles infrastructures, la parade
au risque d’inondation dans l’agglomération de Sfax doit désormais viser à atténuer sa
vulnérabilité et chercher des solutions dans un aménagement futur de nouvelle génération, plus
globalisé : par exemple par le renforcement de la polycentralité sur sa périphérie, ou l’adoption
d’un plan concerté de gestion de situation de crise, applicable suite à chaque inondation de ces
zones vulnérables, et comportant principalement un plan de circulation et d’information en
temps réel des usagers de la ville orientant au moment opportun les flux vers des zones non
submergées. Des solutions technologiques sont aujourd’hui envisageables, notamment via la
téléphonie mobile (diffusion instantanée d’alertes et de recommandations à partir de centres
d’information SIG), très largement utilisée aujourd’hui dans la population urbaine tunisienne.
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Résumé de la Communication
La densité est au cœur des enjeux urbains contemporains, sa question est complexe, car il
n’existe pas une seule densité, mais des densités (faibles, moyennes ou fortes)...
La ville dense d’Alger résulte historiquement des conditions de transport limitées. Sa
croissance urbaine est due à l’avènement des transports en commun notamment du chemin de
fer dès le début du siècle dernier, puis de l’automobile.
La relative amélioration récente des infrastructures de transport et l’utilisation
massive de la voiture particulière ont en effet permis, pour la même durée de déplacements
quotidiens et autre, d’aller s’installer de plus en plus loin et atteindre toutes les destinations.
Vitesse de déplacement et extension spatiale sont donc intimement liées en plus d’une
recherche d’un cadre de vie plus naturel ont conduit au renouveau d’un grand nombre de
communes rurales, d’Alger, ont vu leur croît démographique se redresser après des décennies
de croissance et de densification. L’utilisation massive de la voiture récemment et ce depuis
l’ouverture du pays sur le marché mondial prend le pas sur l’ensemble des autres moyens de
transport collectif et installe une congestion jamais connue auparavant. Cette situation
critique conjuguée à un développement spatial dense, interpelle les décideurs à se pencher et
repenser à harmoniser l’urbanisation et le redéveloppement des transports en commun sur
site propre.
Cette communication ne prend
pas
parti dans
l’opposition dualiste :
densité/étalement urbain, mais vise d’analyser l’évolution des densités dans le cas de
l’agglomération d’Alger et sa région métropolitaine qui se structure dans le périmètre des
quatre wilayat (Alger, Blida, Boumerdes et Tipaza). Il s’agit de mettre en exergue la structure
des dernières recompositions territoriales à cette échelle métropolitaine.
Ce fait majeur dû à une certaine redistribution- recomposition des densités de la
population selon les aires attractives, s’effectue à la fois autour des principaux pôles qui
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parsèment le territoire en question durant la période de 1966 à 2008. Il est induit
majoritairement
par l’excessive attractivité d’Alger. Ce processus de densification- dé
densification avance à partir des espaces centraux (les communes les plus denses), en
s’orientant vers ses périphéries de plus en plus lointaines de la région
Ce développement territorial dense pose les problèmes de congestion et
d’environnement face auquel se propose le renforcement et le développement de nouvelles
lignes de transport en commun sur site propre afin d’assurer cette alternative durable.
L’offre des transports collectifs sur site propre est de nos jours au cœur des enjeux
auxquels font face les décideurs en contribuant par des politiques plus cohérentes et
volontariste en matière d’urbanisme et d’aménagement du territoire.
En effet les besoins croissants des mobilités nécessitent d’être organisées selon un
système de transport dans les territoires en question où il doit s’inscrire. L’objectif est de
prendre en compte de manière satisfaisante et pérenne la prise en charge par les transports en
commun par le lien avec cette dynamique de recomposition territoriale par des projets de
transport support de développement territorial.
Comme la densité urbaine est un déterminant du choix de mode de transport collectif
en site propre, les mesures actuelles déterminées pour les territoires recomposés, laissent
entrevoir des actions en cette faveur. C’est une alternative crédible aussi bien à la voiture
particulière qu’au mode d’autobus pratiqué. Donc à ce milieu dense et diversifié se renforce
préalablement les réseaux etles pôles d’échange
Les mots clés : Densités de population à Alger, Recompositions des territoires métropolitains,
Transport en commun en site propre.
إعادة هيكلة تراب المتروبولي تحت تأثير الكثافة السكانية تعزز النقل الجماعي ذا موضع خاص
ملخص
تعد الكثافة السكانية في صميم الرهانات المدنية المعاصرة كما تعتبر إشكاليتها معقدة جدا ألن ال توجد كثافة واحدة بل
...كثافات متفاوتة القيمة منها الضعيفة والمتوسطة ومنها الكبيرة
 كما أن،مدينة الجزائر المكثفة السكان أنتجت خالل الماضي البعيد تبعا لوسائل النقل آنذاك التي كانت محدودة وبسيطة
 وجود.تواصل نموها وزيادة كثافتها تحت تأثير إنشاء القطار الذي زودها بنقل جماعي في نهاية القرن التاسع عشر
.العربة ذات األحصنة حثت على شق مسالك وطرق وشوارع مبلطة عند كل التوسعات األولى والكثيفة
:وتجدر اإلشارة إلى ان التحسنات التي طرأت على المنشآت القاعدية
 تعدد تنوع.الطرق البرية والسكة الحديدية شجعت استعماال كثيفا للسيارات الخاصة خالل العقود الماضية األخيرة بعدها
.الوسائل ساعد على اإلمتدادات المجالية خارج حدود المدينة في معظم اتجاهات المجاورة
هناك عوامل أخرى ساعدت على التوسط المجالي وتكثيفه مثل زيادة السرعة في التنقل باإلضافة إلى البحث عن إطار
حياتي يتجلى في الطبيعة أدت هي األخرى إلى تحوالت العديد من المجاالت الريفية المحيطة بالمدينة وأحدثت زيادة
.مستمرة بالكثافة السكنية من أجل الحفاظ على األراضي الزراعية الخصبة
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وتجدر اإلشارة إلى أن اإلستعمال المتزايد للسيارات الخاصة في السنوات األخيرة التي رافقت انفتاح التراب الوطني على
السوق العالمية أدى إلى تزايد في إكتضاضات المرور وأثر على وسائل النقل الجماعي الذي لم يعرف من قبل .
كل هذا انتج وضعية مزرية في اكتظاظ واختناق المرور تماشيا مع زيادة الكثافات السكانية أدى إلى إجراءات أخذتها
السلطات مثل النظر والتفكير في أهمية المشكل من جانبين ،أوال التفكير في ترابط التطور العمراني بالنقل الجماعي
الواسع وسائله ذات موضع خاص كالميترو واألنفاق والتراموي والقطار السريع .
مداخلتنا هذه ال تخص بالتمييز بين المضادات الثنائية :الكثافة /والتوسع األفقي بل تركز على دراسة وتحليل تطور زيادة
الكثافة السكانية داخل تجمع مدينة الجزائر وإقليمها المتروبولي الذي يركب هيكلته ويعيدها فترة بعد أخرى تحت تأثير
هذه الكثافات المتزايدة ويشمل اإلقليم المتروبولي ثالث واليات تحيط بوالية الجزائر نفسها (البليدة وبومرداس وتيبازة)
ويتمحور الهدف من المداخلة إلى إبراز هذه الظاهرة وإبراز هيكلتها في ترتيباتها المتواصلة تحت تأثير عامل تزايد
الكثافات السكانية ،أصبحت الضواحي تستقبل بتزايد مستمر لكثافات السكان بشكل يلفت النظر خالل الفترة التي تتراوح
ما بين  1966إلى .2008
يحدث هذا السياق( التكثيف والتخفيف ) تنطلق من مركز المتروبول نحو المجاالت المجاورة حتى إلى أبعد الضواحي
دائما داخل المحيط المذكور اعاله.
إذا إن إكتضاظ المرور المتواصل نتيجة الكثافة العالية جدا لهذه المدينة وتدفقاته يطرح أيضا مشكل المحيط الشيء الذي
أدى منذ زمن التصدي له عن طريق تدعيم وتعزيز متواصل ومتزايد بإنشاء خطوط جديدة للنقل الجماعي ذا موضع
خاص ألجل تحقيق البديل واإلستدامة ومرونة المرور...
إن هذه اإلجراءات اإلستصالحية تؤكد على نجاعة هه الوسائل الحديثة للنقل الجماعي ذا تكنولوجيا حديثة وتشكل محور
الرهانات التي تحققها السياسات األخيرة المرتكزة على تناسق أكثر بين تطور اإلطار العمراني للمتروبول والتهيئة
الترابية.
يستوجب الطلب ا لمتزايد على النقل الجماعي الترابط الوثيق بينهما في مثل هذه المجاالت المتروبولية حيث تربط
الدينامية المجالية بمشاريع النقل التي تعد األساس القاعدي للنمو بصفة عامة.
إن مثل هذه اإلجراءات توضح أن الكثافة السكانية العالية تتحكم وتحدد إختيار نمط وسيلة النقل الجماعي على موضع
خاص الذي يتماشى ويحل المشكل المطروح وتحقيق البديل المستدام.
الكلمات المفتاح :الكثافة السكانية في الجزائر العاصمة -إعادة تركيب التراب المتروبولي -النقل الجماعي على موضع
خاص
Texte intégral de la communication
LES RECOMPOSITIONS DES TERRITOIRES METROPOLITAINS ALGEROIS
PAR LES DENSITES DETERMINENT LE RENFORCEMENT DES TRANSPORTS
EN COMMUN EN SITE PROPRE
INTRODUCTION
La densité est au cœur des enjeux urbains contemporains et sa question demeure
…complexe. En effet il n’existe pas une seule densité, mais des densités
La ville dense résulte historiquement de conditions de transport limitées. La croissance
urbaine est due à l’avènement des transports en commun notamment du chemin de fer, puis de
l’automobile. L’amélioration incessante des infrastructures de transport a en effet permis,
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pour la même durée de déplacements quotidiens, d’aller s’installer de plus en plus loin.
Vitesse de déplacement et étalement urbain sont donc intimement liés. Un cadre de vie plus
naturel et de l’accession à la propriété a conduit au renouveau d’un grand nombre de
communes rurales, qui ont vu leur croissance démographique se redresser après des décennies
d’évolution spatiale et de densités modérées voire faibles.
L’objectif de cette communication n’est pas de prendre parti dans cette opposition
dualiste : densité/étalement urbain, mais d’analyser l’évolution des densités dans le cas de
l’agglomération d’Alger et aux alentours dans le périmètre des quatre wilayat ( Alger, Blida,
Boumerdes et Tipaza). Il s’agit de mettre en exergue la structure des dernières
recompositions territoriales à cette échelle qui est supposée métropolitaine. En gros le fait
majeur de ces dernières décennies est qu’on assiste à une certaine redistributionrecomposition des densités de la population selon l’aire attractive du principal pôle qui est
Alger. On assiste entre la période de 1966 à 2008, à une pérennité attractive d’Alger et une
formation récente de l’attractivité de Blida. Les communes les plus denses semblent se
localiser davantage à partir des espaces centraux de l’agglomération d’Alger.
La densité est un enjeu urbain ancien qui demeure comme une question pérenne :
dans certains cas il s’agit de dédensifier et dans d’autres cas il s’agit de densifier. Ce qui a
conduit à des débats différenciés posant des problèmes dont les solutions sont dictées par la
ville durable et la protection de l’environnement.
La tendance actuelle est donc à la mise en avant du concept de densification, sujet
sensible car relevant de visions différentes selon les parties : fondement de la ville pour les
uns, et spectre alarmant des tours et des barres pour les autres. La densification serait une clé
aux problèmes engendrés par l’étalement urbain : réduction de la consommation en foncier et
en énergie, moindre utilisation de la voiture et/ou développement des transports en commun.
Elle est d’ailleurs présentée comme telle dans les exposés présentés au cours de nombreux
colloques et conférences.
PROBLEMATIQUE
Selon les courants récents qui orientent la typologie des constructions dans les grandes
villes et sous l’influence de la mondialisation, Alger réalise des constructions en immeuble
hauts pour le logement et des tours plus élevés pour les nouveaux services urbains de haut
niveau. Cette orientation laisse entrevoir le désir d’une densification voulue et renouvelée.
Dors et déjà elle se qualifie de dense, avec plus de quatre millions d’habitants et une densité
qui avoisine celle de Tokyo et de Munich avec plus de 13 800 habitants au km2. Ce retour à
la forte densité de nos jours ailleurs, constitue à Alger plutôt une continuité. Par ce système
on cherche à augmenter la rentabilité des services urbains liés aux réseaux, notamment les
transports urbains etc. et par là accroitre la compétitivité des villes importantes dans un
contexte de mondialisation et de métropolisation. L’objectif est de limiter les déplacements en
voiture au profit des moyens de transport de masse rapides et économiser l’espace. (agricole)
,et maîtriser les besoins de déplacement et de la circulation.
Des « territoires » se sont élaborés depuis fort longtemps (avant 1960) aux alentours de la
ville d’Alger à partir des mobilités multiples : résidentielles et quotidiennes de proximité
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spatiale. Ainsi s’est constitué un espace autour des limites urbaines et s’est développé d’une
manière continue recomposant l’anatomie territoriale par l’avancement des densités qui ne
différencient pas beaucoup de celle de la ville initiale. Aussitôt l’Indépendance le processus
de densification d’agrandit. Il correspond à une dynamique de réappropriation (Benattia F.
19…), puis il s’est attaché à d’autres dynamiques retrouvées à la fois par la société et
l’évolution du pays depuis jusqu’à l’avènement de la mondialisation-métropolisation. Donc le
processus ancien se trouve renouvelé dans le contexte actuel.
La forte densité constitue un des principaux traits des transformations rapides des territoires
et évolue par les marges selon un processus qu’on peut qualifier d’une mise en mouvement ,
c’est ce qui lui confère le mérite d’être étudié comme « territoire mobile » cachant une
structuration continue ayant une configuration à identifier et limiter ses contours. Sa mise en
valeur s’attacherait à une gouvernance appropriée afin d’être mieux maîtrisée.
Mais la densité n’est pas seulement une question technique et de formes urbaines ; elle
est avant tout une question historique, sociale, économique et politique qui nous invite à
réfléchir sur nos modes de vie et sur la capacité de la puissance publique à infléchir les choix
individuels dans l’intérêt général. Il semble de s’en détacher pour poser des questions :
comment la densité structure, identifie et recompose les territoires d’une aire
métropolitaine ?
Marque-t-elle des évolutions territoriales significatives ?
La forte densité est-elle vraiment un « problème » ? Quel est le rôle des transports ?
La gestion urbaine trouve-t-elle une solution dans la ville dense aux transports
La densité est-elle « forcément positive » ?
Telles sont les questions auxquelles nous souhaiterions apporter des éléments de
réponse dans cette communication au travers le cas d’Alger.
Quels sont les traits majeurs du peuplement par la densité ? Quels types de dynamiques qui
provoquent les évolutions et à quel moment ? Est-ce le processus de l’urbanisation à lui seul
qui œuvre dans les changements en valeur et en espace ? Est-ce qu’elle est liée à une
métropolisation dans les nouvelles recompositions? Les fortes densités trouvent- elles des
solutions en matière de réseaux de communication et des moyens de transport efficaces afin
de résorber les problèmes de mobilité à laquelle est confronté l’accessibilité des différents
territoires recomposés de l’agglomération et de la région ?
METHODOLOGIE
La densité est un indicateur structurel des territoires urbains en général et des
territoires métropolitains en particulier. Les valeurs de cet indicateur sont variables car elles
sont tributaires des vicissitudes de l’histoire en plus des conditions topographiques du site et
de l’importance de la situation.
Analyser la répartition des densités dans Alger et son territoire immédiat (la région
algéroise, constituée du point de vue administratif par trois wilayat cernant celle d’Alger) et
surtout ses évolutions positives continues quo touche pratiquement l’ensemble des espaces
urbanisés et en cours, autour de la métropole.
39

LES RECOMPOSITIONS DES TERRITOIRES METROPOLITAINS ALGEROIS PAR LES
DENSITES DETERMINENT LE RENFORCEMENT DES TRANSPORTS EN COMMUN EN SITE
PROPRE.
Mme AMIRECHE Louisa

Notre appréhension cible deux processus : la recomposition territoriale en cours
réalisée par une permanente densité urbaine élevée, dont il convient d’identifier les
caractéristiques de recyclage qui concerne à la fois le foncier urbain rural et même
intermédiaire et évoquer la réalisation des projets d’amélioration intensive aussi bien des
infrastructures et des moyens de transport à la mesure de la densification à deux échelles
interne à l’agglomération métropole et externe à elle, dans le territoire de sa région
(l’Algérois)
La méthodologie générale s’attache à identifier les facteurs qui rendent l’occupation
des territoires d’Alger et sa région d’une manière dense et même très dense. Le principal
facteur historique n’est pas notre objet susceptible de les expliquer, mais de mettre en
exergue les processus qui les induisent et les fait évaluer aussi bien en valeur qu’en espace.
Qu’est-ce qui les dynamise au fil de la période qui nous intéresse et qui démarre avec «
l’algérianité territoriale ». Il est certain qu’il existe une certaine continuité de faits marquant
les territoires tels les traces de dynamisme encore vivace etc.
Pour expliquer de telles formes nous avons procédé à un découpage du territoire de la
région métropolitaine d’analyse en niveau d’urbanisation tel que le procède l’office national
de statistiques (O.N.S.) afin de pouvoir déceler une structure métropolitaine dont les
constituants sont ceux produits par des processus métropolitains. Les niveaux d’urbanisation
sont : l’urbain, le suburbain, d’Alger, le sub urbain discontinu ou lié à d’autres villes comme
Blida, le semi urbain et le rural.
1-L’HYPERTROPHIE DE LA METROPOLE ALGEROISE STYMULE DES
DYNAMIQUES DIFFERENTES SUR SES PRORES TERRITOIRES
L’hypertrophie de la métropole algéroise est très ancienne. Elle date depuis bien avant 1956
(la dernière décennie de l’occupation coloniale. Elle marque l’armature urbaine du territoire
national par ce caractère de macrocéphalie. De ce fait Alger et sa région immédiate demeurent
denses. Aussi leur poids démographique a été d’abord marqué par l’exode rural puis par
d’autres dynamiques renouvelées, tout en constituant un territoire dense et attractif jusqu’à
nos jours.
2-UNE REPARTITION INEGALE DES DENSITES PAR COMMUNE DANS LA
REGION ALGEROISE DE 1966 A 2008.
La densité est un indicateur structurel des territoires urbains en général et des
territoires métropolitains en particulier. Les valeurs de cet indicateur sont variables car elles
sont tributaires des vicissitudes de l’histoire en plus des conditions topographiques du site et
de l’importance de la situation.
Les cartes relatives aux densités, à quatre moments historiques, gardent les mêmes
classes de seuils de densités, dans le but de pouvoir effectuer des comparaisons et de mettre
en exergue les formes identifiant la ou les structures intra zones d’étude.
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La présentation des cartes des densités à l’échelle de la région algéroise permet une
lecture d’identifier des permanences et des évolutions aussi bien en valeur qu’en répartition en
espace. Elle permet également de distinguer les lieux de faible concentration et de
relâchement, autrement lire la densification et la dé densification du processus d’urbanisation/
métropolisation
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Ces cartes mettent en exergue une densification qui s’inscrit dans la continuité de l’histoire
de peuplement d’Alger.
2-1- Durant toute cette période la densité augmente sans cesse
Le fait majeur de ces dernières décennies en ce qui concerne la démographie
territoriale est que nous assistons à une certaine redistribution de la population avec des
aires attractives et des aires en déprise. Le territoire des quatre wilayat autour d’Alger
n’échappe pas à ce phénomène. Si nous examinons l’évolution démographique de ce
territoire, nous constatons
malgré la baisse de croissance démographique, un foyer
d’attractivité plus forte qui se réalise autour d’Alger. Donc ce territoire semble reposer
essentiellement sur le pôle d’Alger comme le pôle le plus attractif.
3-RECOMPOSITIONS TERRITORIALS
Les recompositions territoriales se font largement
au profit de sa région
programme région nord centre d’Algérie (R.N.C.), malgré celles qui s’ouvrent de part et
d’autre, est et ouest algérien. Ces recompositions œuvrent selon deux dynamiques :
recompositions territoriales administratives et morphologiques ou structurelles (selon
l’anatomie métropolitaine)
3-1-la revue de la progression générale des densités durant 42 ans par structure
administrative (wilaya)
La question qui se pose à priori est de savoir comment se fait la densification afin de
produire des lieux denses et des lieux moins denses. Etant un indicateur pertinent des formes
urbaines, les densités évoluent constamment. Ainsi la représentation cartographique identifie
les territoires touchés par les variations durant les cinq moments du recensement 1966,
1977,1987, 1998 et 2008.
La première comparaison entre 1966 et 1998 (32 ans) de l’Indépendance à la veuille
de l’ouverture du pays sur la mondialisation, la densité a augmenté et passe de 3 655 habitants
au km² à 4 849 habitants au km². L’excédent est mesuré à 1194 habitants/ km² de plus.
Une deuxième comparaison exprimant l’évolution récente : 1998-2008
augment de 1981 habitants/ km².

a aussi

3-2-les recompositions des territoires administratifs par les densités montrent une
progression constamment vers l’est
Les premiers découpages administratifs de 1974 et 1984 se sont effectués dans
l’objectif de déployer la promotion administrative aux strates suivantes des métropoles
nationales pour mieux encadrer les territoires de l’arrière pays métropolitains et lancer les
jalons du développement économique et social.
Quant au dernier découpage de 1997, il s’agit d’une réorganisation territoriale afin de
recentrer le territoire appartenant directement à Alger fonctionnellement. La gestion de la
métropole ne peut se réaliser judicieusement qu’en intégrant la totalité du territoire Avant
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d’identifier les recompositions produites il est opportun d’élucider les facteurs qui ont permis
à la fois les densifications des territoires autour de la métropole algéroise. Nous avons montré,
plus haut, à partir des cartes et graphiques ce phénomène qui au départ, visait la
déconcentration de la métropole, se trouve en train de consolider le processus de
métropolisation démographique et spatial.
.A l’Est d’Alger, les densités se sont multipliées jusqu’à égaliser celles d’Alger et les
dépasser quelquefois pour des raisons liées à la présence des espaces réservés aux grands
commerciale).
Donc par structure administrative, les recompositions densifient les espaces
limitrophes de la wilaya d’Alger tout en transgressant les espaces de la wilaya de Boumerdes
et de celle de Blida. Est et Ouest s’élargissent les densités suivant l’orientation du couloir des
plus importantes mobilités en provenance du territoire de la Kabyle et de celui de Blida. Le
tableau suivant met en exergue cette tendance :
Tab. N°01 Les évolutions des densités par wilaya en deux moments importants organisant
Les principales recompositions des territoires administratifs
Densité
1966
1998
2008
Evol.66-98
Evol.98-08

W.Alger
6478
3144
3826
-3334
+682

W.Blida
249
497
1138
+248
+641

W.Boumerdes
253
435
592
+282
+156

La wilaya d’Alger perd plus de 3000 hts/km2
(diminution liée à la conjoncture politique).

W. Tipaza
263
274
254
+11
-20

Total Région
1786
1088
1453
-2969
+365

au profit des trois wilayat limitrophes

Cependant durant la dernière décennie Alger la wilaya d’Alger la moitié de la
période antérieure : 1453 ht/km2. Cela est dû à la reprise démographique malgré l’action de
desserrement opéré dans le cadre de l’éradication des constructions précaires et vétuste, dans
le territoire de l’agglomération algéroise qui couvre plus de 80% de la wilaya. Ainsi le moteur
des recompositions des territoires administratives émanent toujours d’Alger par le processus
du desserrement.
Dans l’ensemble les densités au-delà de ce qui a été indiqué plus haut marquent une
densification sensible, surtout autour de Blida et dans l’axe Boumerdes - Alger. Blida se
trouve de plus en plus dense par de nouvelles occupations et les communes limitrophes en
constituent un noyau continu dont le rayon s’élargit de plus en plus, une agglomération est en
cours de formation, mais surtout située dans l’axe vers Alger.
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3-3-dynamique des densités selon la structure morphologique métropolitaine durant la
même période (1966-2008 : 42ans)
Le premier examen de la répartition des densités, d’une manière générale, révèle de
fortes densités et une inégalité allant en décadence des lieux centraux vers la périphérie.
Comme nous l’avons déjà vu plus haut à l’examen général, l’hypothèse classique de
décadence de densités du centre vers la périphérie se vérifie avec quelques petites exceptions.
Les densités les plus fortes sont l’apanage du centre et de la première couronne du suburbain
d’Alger. D’autres densités fortes se trouvent dans les communes urbaines isolées ou liées à
certaines communes urbaines centrales : le cas de Blida et de Bouismaïl. Les plus faibles
densités concernent le semi - urbain et surtout les communes rurales.
Le commentaire de telles inégalités de densités soit globalement soit dans les aires de
référence, comme la ville (l’urbain), l’agglomération, …, s’avère délicat, d’autant plus que le
passage d’un même territoire de référence d’une date à une autre date, en raison de son
changement d’expansion. L’étendue augmente pour un même territoire, même si nous avons
précédé, afin de comparer les mêmes seuils, et de structurer l’espace à travers ce critère de
densité.
Quelle que soit sa taille, la concentration urbaine est une résultante du processus de
métropolisation qui semble caractérisé des formes spatiales : non seulement, étalement mais
des différenciations spatiales, résidentielles ou fonctionnelles relevant des types de
recompositions et des forces qui les induisent. En somme, la différenciation réside dans la
croissance des espaces temps des citadins, l’élargissement de leur espace de vie quotidienne et
l’intensification des mobilités géographiques intra et extra urbaines. C’est le cas d’Alger, il y
a une recomposition spécifique qui fait demeurer l’espace dense même affecté d’expansion.
Cette recomposition persiste à Alger dans une structure mono centrique avec un
polycentrisme non hiérarchisé et fortement lié à l’hyper centre, qu’est le centre historique. Ce
polycentrisme est constitué par des centres ayant à l’origine d’autre vocation (village agricole
ou de service lié à l’activité agricole ou commerciale), et d’autres centres émergeant
spécialisés dans l’activité commerciale de service et même d’activités artisanales. L’origine
de ceux-ci est plutôt résidentielle qui a attiré des activités pour fonctionner en centres
secondaires.
3-3-1- l’agglomération de 1997 se densifie dans ses communes périphériques aux
dépends de ses communes centrales
Bien avant l’Indépendance Alger se territorialise dans sa région immédiate sous
l’effet d’un processus de métropolisation classique qui met en interaction d’un côté la villecentre, aujourd’hui l’agglomération, ses périphéries et les espaces ruraux autour, à l’aide des
dynamiques récentes : urbanisation et métropolisation simultanément conduisent à une
polarisation continue des espaces périphériques ruraux toujours plus vastes.
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3-3-1-1-le processus de densification au sein de l’agglomération œuvre depuis son
centre vers ses communes périphériques
L’agglomération de 1966 s’étend sur 281 km² et en 1998 elle est devenue de 1 356
km², ce qui équivaut à un gain de 1075 km² en plus, autrement dit la surface a augmenté
presque 4 fois et les densités ont aussi augmenté malgré la différence spatiale.
Si le centre montre la plus grande densité de population, ce qui correspond au modèle
de développement de villes européennes telles que Munich, Lyon, Paris…, la densité diminue
avec l’augmentation de la distance au centre.
La population diminue du centre et augmente vers la périphérie. Cette diminution est
substituée par le développement des activités tertiaires nouvelles. Dans les principaux axes,
l’activité gagne même les étages supérieurs, voire des immeubles complètement convertis en
activité. Donc la concentration est en train de se déplacer au-delà des quartiers péricentraux.
L’agglomération d’Alger, c’est-à-dire les tissus continus passent de 18 608 habitants
au km² à 21 793 habitants au km², c’est-à-dire, un plus évalué à 3 185, presque trois fois celui
de la petite région au km². Elle tend à rattraper celle constituée au départ lors de la
réappropriation les premières années de l’Indépendance. La diminution en 1977 et 1987,
correspond à la transition de peuplement correspondant à la diffusion des cadres à travers le
territoire national (cf. figure suivante).

Evolution des densités dans la strate
agllomération : Alger(1966-2008)
29857

21793

14059

1966

1977

14375

1987

13863

1998

2008

3-3-1-2 -Identification quartiers centraux par les densités
Aussi les quartiers centraux ne se sont pas dépeuplés complètement, comme dans les
CBD et les city, cependant concentration de population relative et celle des emplois favorisent
des déplacements au centre et provoquent la congestion de la circulation, même dans les axes
et passerelles piétonnes.
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Un examen plus fin dans le territoire de l’agglomération nous révèle l’identification
du centre ville. Les plus fortes densités qui se situent dans les quartiers centraux, autour de la
Casbah, de Bab-el-oued… ; sont nettement supérieurs à la moyenne de celles de l’ensemble
de l’agglomération (14 650 hts / km2) les quartiers populaires de Bachjerah et de Bourouba
comportent des densités fortes aussi. Il s’agit de quartiers à forte concentration constituée de
main d’œuvre industrielle des deux zones industrielles d’El-Harrach et d’Hussein-Dey.
Les quartiers qui l’entourent ont des densités moyennes et constituent le péri centre.
Quant aux quartiers périphériques les densités sont inférieures à la moyenne.
Cette disposition montre clairement la structure interne de l’agglomération avec un certain
degré de fidélité. Une pareille composition confirme la structure interne de la métropole (cf la
carte suivante).

3-3-2- l’armature urbaine de la région s’essouffle à la fin de cette période par effet de
saturation
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Les communes urbaines ont pris du retard dans le processus de métropolisation, par
rapport à la couronne suburbaine d’Alger. La fixation dans ces communes est due surtout à la
réalisation des équipements sur place. Ce qui allège leur dépendance directe d’Alger.
Autour d’Alger, les franges se sont densifies notamment, celles situées sur le littoral ;
dans les communes urbaines : comme autour de la deuxième ville de la région, Blida ; autour
de la commune littorale de Bouismaïl sans arriver à Tipaza et sur les prolongements d’Alger
Boumerdes se resserre à elle sans entraîner un enserrement autour d’elle (Boumerdes) (cf.
figure suivante).
A part Blida qui entame le processus de sub urbanisation autour( cinq communes
périphériques), les huit autres villes de la région algéroise semblent arrivées à une certaine
saturation ou stagnation à l’ombre de la métropole algéroise.
La mondialisation renforce la hiérarchie urbaine et la métropolisation qui se traduit par
la tendance à la concentration de la population dans un nombre réduit des grandes villes. Le
cas d’Alger démarre le renforcement de la hiérarchie de son armature urbaine régionale par la
ville de Blida où les relations se sont renforcées horizontalement, quant avec le reste elle
conserve des relations hiérarchiques encore. Au plan du renforcement des fonctions de
commandement, Alger accuse encore un certain retard, elle est en attente du relèvement
économique en cours.

Evolution des densites dans la strate
urbaine hors Alger (1966-2008)
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3-3-3-la première couronne suburbaine augmente de plus en plus
Ce qui parait à la fois curieux et important, c’est la densification du suburbain de
l’Alger ancien (hérité de 1959-1962), qui rejoint celle de la ville d’Alger d’alors (ville du
CPVA, ancienne commune avant l’acquisition du statut particulier). Donc la suburbaine
retrouve la densité de la ville d’antan avec 4700 habitants au km². Cette concentration
avancée souligne encore une fois le basculement de la croissance et la densification plus loin,
sur des superficies plus vastes.
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La densité a aussi gagné les communes limitrophes du sud-est d’Alger et du sud, mais
d’une certaine relativité, à cause de la disponibilité des espaces, sauf si nous considérons ce
qui était déjà construit auparavant, les densités ont sensiblement augmenté.
La permanence de l’augmentation montre la formation des couloirs denses d part et
d’autres au sud d’Alger montrant clairement l’avancement de deux conurbations, en plus de
celles qui s’effectuent de part et d’autre d’Alger toujours mais sur le littoral nommés les ailes
de l’agglomération algéroise. Donc la première couronne se renforce davantage.

Evolution des densités dans la strate sub urbaine
(1966-2008)

2500
2000
1500
1000
500
0
1966

1977

1987

1998

2008

3-3-4- la deuxième couronne rassemble les strates semi urbaines et rurales et vit une
situation d’urbanisation en gestation
L’évolution de cette vaste couronne cernant les aussi bien le semi urbain, stade
intermédiaire entre le stade rural et l’urbain, par un processus d’urbanisation progressive en
intégrant le trop plein des strates supérieures, il se trouve en situation de stagnation devant la
strate rurale. Après avoir évolué d’une façon spectaculaire, il semble transférer le processus à
son suivant l’espace rural.
3-3-4-1- les communes semi urbaines se densifient davantage
Les communes semi urbaines ont augmenté leurs densités durant les deux premières
décennies puis entament la diminution durant les deux dernières, passant d’une densité de
5637 habitants au kilomètre carré à 322 en 1987, où il démarre la stabilisation.

Evolution des densité de la strate semi urbaine
(1966-2008)
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3-3-4-2- les communes rurales cernent constamment les surplus de la région
Le relâchement des densités et les discontinuités déterminent des poches de ruralité,
même dans le sahel où on est en cours de réaliser la première ville nouvelle d’Alger : SidiAbdallah. Il s’agit de la dernière zone rurale qui clôturé les stades d’urbanisation de la wilaya
d’Alger. (cf. les cartes de la répartition des densités en 1966-1977-1987 1998 et 2008).
Les communes rurales se densifient davantage à cause de la saturation des communes
urbaines et suburbaines. Elles sont ciblées par le processus de péri urbanisation et par
l’inexistence d’un cadre réglementaire, qui leur libère le terrain (cf. figure suivante).

Evolution des densites dans la strate rurale
(1966-2008)
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3-3-4-4- l’ensemble de la région montre une dynamique différenciée du centre vers la
Périphérie à son échelle
L’augmentation relative des densités dans l’ensemble des quatre wilayat, ou la petite
région algéroise, concordant avec l’aire métropolitaine. Le processus de métropolisation de
concentration semble appuyer parfaitement ce cas de figure. Il s’agit de la relation centre –
périphérie où la densité diminue à partir du centre vers la périphérie (cf. figure suivante).
Au niveau de l’ensemble de la région les densités qui augmentaient les trois premières
décennies, s’essouffle durant les deux dernières à cause du ralentissement qui a affecté Alger
et les disponibilités foncières que représentent les strates semi urbaines et rurales. Aussi les
réformes agraires récentes stoppent la dilapidation des terres agricoles face à la dépendance
alimentaire depuis quelques années.
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Evolution des densites dans la région
algéroise (1966-2008)
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3-4-la progression de l’évolution des densités affirme une structure : « centrepériphérie ».
La distribution des densités de population dans une aire métropolitaine est assez bien
décrite par un modèle de référence qui indique une décroissance des densités depuis les
localisations centrales, jusque vers la périphérie.
Les justifications données à ces modèles d’une courbe de densité très rapidement
décroissante avec la distance au centre, tiennent à la plus grande rareté des localisations
centrales qui sont cependant valorisées pour une meilleure accessibilité, ce qui induit une plus
grande fragmentation des parcelles, un rapprochement des activités, voire une superposition
des usages avec des constructions en hauteur qui accroissent la charge des localisations
centrales. Non seulement la concurrence pour l’occupation du centre, à un moment donné,
mais aussi l’accumulation historique et l’extension concentrique des villes tendent à
reproduire ce schéma.
Plusieurs auteurs ont démontré le lien entre cette forme de distribution et la théorie
économique, le modèle d’Alonso W. (1961) d’arbitrage entre accessibilité au centre mesurée
par les coûts de transports et la quantité d’espace disponible pour un prix équivalent au centre
ou en périphérie, ou encore avec un processus dynamique de croissance urbaine (Bussière R.
Stovall 1981). Des travaux récents ont encore démontré la pertinence de ces modèles comme
référence pour une première approche de la distribution de densités urbaines actuelles, même
si des nuances et complexification de détail peuvent lui être apportées (Bonnafous A.,
Tabourin E. 1998). D’autres ont opéré des rapprochements avec la théorie des fractales, qui
rend compte d’une organisation hiérarchique d’ensemble de toute la structure urbaine, des
surfaces bâties ou des quantités de population résidente, des lacunes laissées libres ou encore
les dimensions des réseaux de voierie, selon des règles d’homothétie interne (ou
autosimilarité) (Frankhausser P. 1993).
Quand le modèle s’applique aux densités de population, il présente une anomalie,
relativement systématique depuis plus d’un siècle dans les pays développés, les densités
maximales n’étant plus dans les grandes villes tout près du centre mais à une distance qui peut
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atteindre un ou deux kilomètres. La formation d’un cratère central dans la surface des densités
ne doit pas laisser croire une désaffection pour le centre mais s’explique au contraire
généralement par la survalorisation des localisations centrales.
L’occupation résidentielle est alors concurrencée par l’installation d’activités qui
procurent une rente foncière plus élevée sous la forme d’une city de bureaux ou d’un CBD par
exemple. Cependant, l’évolution urbaine tend à faire baisser de niveaux de densités
résidentielles centrales, alors qu’elles augmentent dans la périphérie, ce qui tend à réduire les
gradients de densité. Ce n’est pas tellement la concurrence victorieuse pour le sol d’activités
plus rentables que l’usage résidentiel qui explique la baisse des densités centrales, mais aussi
l’accroissement des surfaces exigées par personne ou par ménage, qui pousse
l’agrandissement de la taille des logements ou à la fuite en périphérie de la population
résidente vers les maisons individuelles ou des logements spacieux. Beaucoup d’auteurs ont
prouvé que la question des densités est inséparable de celle des stratégies résidentielles.
3-5- Les recompositions territoriales par la planification urbaine évoluent selon la
progression de l’urbanisation
Deux facteurs majeurs ont déclenché les recompositions territoriales. Il s’agit des
différents découpages en communes et en wilayat et la généralisation de l’organisation
territoriale à l’aide des instruments d’aménagement et d’urbanisme.
Le premier facteur concerne les découpages de 1974 et 1984 dans l’objectif est de déployer la
promotion administrative aux strates suivantes des métropoles pour mieux encadrer les
territoires de l’arrière pays.
3-5-1- Les instruments d’urbanisme du local au régional
Le deuxième facteur est considéré comme conséquence du premier. Il s’agit de prendre
en charge la gestion d’abord de l’espace aggloméré, de l’espace urbain et ensuite de tout le
territoire communal. Réviser l’organisation territoriale, préparer des assiettes pour recevoir les
contenus du développement, tel a été l’objectif de l’instauration des instruments d’urbanisme.
Les villes sont automatiquement concernées par les plans d’urbanisme directeurs (PUD), mais
les autres agglomérations chefs-lieux de communes et de Dairat lui ont été appliqués des
plans d’urbanisme provisoires (PUP) afin de leur dégager des périmètres d’urbanisation. En
ce moment, la loi en vigueur était encore celle instaurée par la colonisation qui ne prenait en
compte que les villes ayant un volume de population de 10 000 habitants et plus de 1919. Ces
instruments concernaient, notamment, les chefs-lieux promus après chaque découpage.
Suite à ces interventions territoriales, sont nés des périmètres d’urbanisation provisoires, des
réserves foncières communales avec les PUP et les PUD.
Le dernier instrument dépasse l’agglomération et concerne l’aménagement et l’organisation
de l’ensemble du territoire communal (PDAU) depuis 1990.
L’échelle d’un instrument à la mesure de la métropole n’a fait apparition que depuis
2007. Un SDAM est en cours et couvre par son aménagement, à priori, la petite région
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algéroise qui correspond administrativement aux quatre wilayat : Alger, Blida, Boumerdes et
Tipaza.
En somme l’intervention publique a conduit à des recompositions locales au
démarrage, puis régionales par la suite, sous l’influence directe de la métropole. C’est ce qui
s’est transformé en processus de métropolisation d’où le rôle structurel des densités dans les
recompositions en question.
Ce sont des mutations territoriales à l’œuvre dans les grandes villes qui se résument
dans des dynamiques de redistributions des populations et des densités dans les espaces liés
par des fonctionnements. L’interrogation sur ces dynamiques renvoie aux recompositions de
l’agrégat urbain que constitue une métropole, terme polymorphe désignant des concentrations
urbaines disparates, hétérogènes et de plus en plus complexes.
3-5-2-les modes de gestion territoriale : de la commune à statut particulier au
SDAAM (1959-2008)
Les recompositions incitent graduellement une nouvelle gestion à la mesure de ces
transformations aire métropolitaine : schéma directeur de l’aire algéroise métropolitaine
(SDAAM).

4- LE GRADIANT DE DENSITE DEMEURE CONFORME A LA STRUCTURE
CENTRE –PERIPHERIE
L’application du gradient de densité, nous donne la courbe classique en décroissance
avec la distance au centre. Il y a quelques irrégularités qui révèlent des déformations de la
tache urbaine généralement linéaire ou l’émergence de pôles secondaires denses pour des
raisons à expliquer par d’autres critères. Nous pouvons dire l’étude du détail donné des deux
situations 1966-1988 à comparer, présente des caractères multidimensionnels provenant des
dynamiques de peuplement liés à de facteurs et des redistributions au sein d’un même
territoire, ou en dehors. Dans les deux cas de figure, il se traduit par des schémas complexes
de répartition des densités
Tab N° 2 Comparaison entre le gradiant de densité Paris et Alger
L’exemple de Paris
20 000 hbts / km²

A proximité du centre

10 000 hbts / km²

A 5 kms du centre

4 000 hbts / km²

A 10 kms du centre

2 000 hbts / km²

A 20 kms du centre
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Entre 10 000 et 20 000 hbts au
km²
Entre 3 000 et 5 000 hbts au
km²
Entre 1 500 et 3 000 hbts au
km²
Entre 1 000 et 1 500 hbts au
km²
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100 hbts / km²

Au-delà de 40 km

≤ 100 hbts au km²

5-LES FORTES DENSITES DETERMINNENT DES MOYENS DE TRANSPORT DE
MASSE SUR SITE PROPRE
Cet étalement et éclatement spatiaux sont accompagnés d’un renforcement de certains
liens entre parties et fragments dispersés dans la métropole que des réseaux de transports
collectifs structurent : bassin d’emploi, bassin de vie, etc. La liaison est partagée, également,
par le triomphe de la circulation automobile individualisée et qui permet de surpasser les
discontinuités physiques et élargir sans cesse le territoire de vie quotidienne. Donc, le réseau
de transport compense et assure à la fois l’interconnexion des éléments physiques discontinus
ou des discontinuités morphologiques dans un contexte fonctionnel.
La polarisation des espaces périphériques au lendemain du décollage de l’économie a
été à l’origine des complexités caractérisant les mobilités à la fois résidentielles et
quotidiennes (déplacement domicile –travail) à différentes échelles, locale, régionale. Dans ce
contexte Alger a participé au dispatching notamment des cadres couvrant beaucoup de
régions du pays.
L’offre des infrastructures sur place s’est avérer rapidement en de ça des besoins
devant l’ampleur croissante de la demande de transport. De nos jours les projets liés à
l’aménagement à toutes les échelles, de nouvelles infrastructures ont été prévues, réalisées,
en cours et encore en programme concomitamment aux offres de moyens de transport de
masse modernes et performants notamment ceux sur site propre.
5-1-Le renforcement des moyens passe par des infrastructures appropriées : voies
autoroutières, lignes de chemin de fer performant.
5-2- Des actions volontaires à trois niveaux : national, régional et local (métropolitain)
5-2-1- Au niveau national
 L’autoroute est-ouest est parcourue dans l’Algérie du nord par de voies de liaison
en plus des voies de contournement passant par la région nord-centre et l’Algérois
Carte n°08
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Carte n° 09

L’extension des lignes de chemin de fer de banlieue avec accroissement des vitesses en plus
de l’électrification dans le but d’une meilleure performance et efficacité.
Carte n° 10
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5-2-2- Au niveau régional nord centre
L’autoroute renforce le niveau régional par de liaisons à l’aide des bretelles constituant à la
fois des voies de contournement ou d’évitement comme le montre la carte suivante :

Carte n°11

Au niveau de la région algéroise
On remarque que la forte liaison avec la Kabylie et l’est du payes.
Au niveau de la région algéroise les liaisons nationales sont renforcées cf la carte suivante :
Carte n°12
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5-2-3-Au niveau local (métropolitain)
Des projets structurants sont décidés dors et déjà dans le PDAU de la wilaya d’Alger.
Il s’agit de renforcer le réseau routier et le réseau de transport collectif sur site propre, la cré
afin d’action des pôles d’échange liées aux gares ferroviaires, Il est prévu de multiplier le
nombre de parkings pour le stationnement t pour les relais et créer des couloirs au site propre.
Les objectifs généraux visent un système de mobilité nouveau et efficace et selon le model
territorial dans le cadre du contrat de métropole.
Il programmé l’extension du réseau du métro (EMA), du tramway (SETRAM) et des couloirs
de circulation du transport par bus (ETUSA ) et un réseau de lignes de liaisons terminus aussi
bien du métro et du tramway ( correspondance).
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Carte n° 13
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Carte n° 14

Les pôles d’échange
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Est et centre : Tafourah

Ouest : Bir Mourad Rais

CONCLUSION
L’importance des densités en milieu métropolitain est capitale, elle reflète l’urbanisation,
les dynamiques démographiques liées aux répartitions spatiales, à une structure et à des
modèles théoriques. Dans notre cas malgré le polycentrisme, il y a une mono concentricité
très forte.
Les dynamiques de recomposition œuvrent avec des processus qui ne peuvent pas
changer radicalement la structure centre -périphérie et une généralisation de forte densité, bien
sûr reflétant le schéma avancé plus haut. Donc, un hyper centre qui se renforce et des
périphéries qui reculent avec toujours de plus fortes densités.
La densité est un critère déterminant dans l’aménagement du territoire. Dans la notion de
ville durable, l’environnement n’est plus dissocié des projets d’urbanisme, ni des orientations
économiques, culturelles ou sociales de la ville. Ce souci d’intégration prend en compte le
développement sur le long terme et dans la perspective globale.
La ville est pensée comme environnement humain, elle est plus durable et aura le mérite
d’être un levier pour l’innovation démocratique.
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أستاذ مساعد بقسم الجغرافيا – كلية اآلداب – جامعة الملك سعود
الرياض – المملكة العربية السعودية
1438هـ 2017 -م
تم دعم هذا البحث من قبل مركز البحوث الدراسات اإلنسانية ،عمادة البحث العلمي ،جامعة الملك سعود
الملخص :تناولت هذه الدراسة أهمية استخدام الطاقة الشمسية للمساهمة في تحقيق األمن البيئي لمنطقة الرياض
في المملكة العربية السعودية ،وهدفت إلى إلقاء الضوء على األهمية األمنية والبيئية واالقتصادية للطاقة الشمسية
في منطقة الرياض ،والتعرف على أهم مقومات الطاقة الشمسية في منطقة الرياض ،وتطرقت إلى ذكر نماذج من
تجارب الدول األخرى في مجال استخدام الطاقة الشمسية ،إضافة إلى دراسة الوضع الحالي للطاقة الشمسية في
المملكة العربية السعودية ،والتعرف على قوة اإلشعاع الشمسي لمحافظات منطقة الرياض ،وأخيراً قدمت تصوراً
مقترحا ً للمواقع المثلى إلنشاء محطات إنتاج الطاقة الشمسية في منطقة الرياض ،وأوصت الدراسة بضرورة تبني
الهيئات الحكومية ذات العالقة دعم مشاريع إنتاج الطاقة الشمسية من أجل المحافظة على األمن البيئي حيث تعتبر
أحد الحلول للمشكالت البيئية والتغير المناخي ،كما أوصت الدراسة باستخدام تقنيات عالية لحصاد وإنتاج الطاقة
الشمسية وتخزينها وتصديرها للدول األخرى.
Abstract: This study handled the importance of the use of solar energy to contribute
to achieve the environmental security of the region of Riyadh in Saudi Arabia. It
aimed to highlight the security, environmental and economic importance of solar
energy in the Riyadh region, and to identify the most important elements of solar
energy in the Riyadh region. Also to mention the models of the experiences of other
countries in the field of solar energy use, In addition to the study of the current status
of solar energy in Saudi Arabia, and to identify the strength of solar radiation in the
provinces of Riyadh region.
Finally, I made a vision of a proposal for the ideal sites to establish solar power
stations in the Riyadh region. The study recommended the adoption of the relevant
government bodies to support the the projects of solar energy production In order to
maintain the environmental security which considered as one of the solutions to
environmental problems and climate change, The study recommended using high
technologies to achieve and product the y, store and export solar energy to other
countries.
المقدمـــــة :تتسم المملكة العربية السعودية بموقعها الجغرافي ضمن نطاق صحراوي واسع ,ومعظم المناطق
في المملكة بما فيها منطقة الرياض تمتاز مناخيا ً بصفائها على مدار العام ,إضافة إلى تمتع المملكة بمستوى عا ٍل
من اإلشعاع الشمسي ,حيث تعد من أفضل المواقع لحصاد الطاقة الشمسية.
وفي ظل النمو المتسارع والتوسع العمراني في مناطق المملكة أدى إلى زيادة الطلب على مصادر الطاقة
المختلفة التي تتطلبها األنشطة اإلنتاجية ,وأصبحت الحاجة ملحة لتطوير مصادر الطاقة المستدامة غير التقليدية,
كالطاقة الشمسية ,والطاقة النووية ,وطاقة الرياح ,والطاقة الحرارية األرضية ,من أجل تحقيق األمن البيئي
والتنمية المستدامة في مناطق المملكة العربية السعودية ,وعلى وجه الخصوص المناطق الرئيسة الكبرى ومن
أهمها منطقة الرياض.
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وتعد الطاقة الشمسية من مصادر الطاقة المتجددة التي تمتاز بنظافتها مما يسهم في تحقيق األمن البيئي
وخفض معدالت التلوث الناتجة عن الوقود االحفوري ،إضافة إلى كونها تقنية بسيطة وغير معقدة مقارنة
بمصادر الطاقة األخرى ,حيث تعمل األلواح الشمسية بتحويل الطاقة الضوئية للشمس إلى طاقة كهربائية دون أن
تحدث تلوثا ً بيئياً ،لذلك فهي تعد بديالً مناسباً.
و على الرغم من وفرة موارد الطاقة غير المتجددة في المملكة العربية السعودية مثل النفط الخام ,والغاز
الطبيعي ,إال أن المملكة بحاجة لتطوير مصادر مستقبلية للطاقة لتكون رافداً للموارد البترولية من أجل تحقيق أمن
الطاقة ،وإلنتاج الطاقة البديلة يتطلب األمر تشغيل موارد مادية وتقنية بشرية لتلبية ما يحتاج إليه إلنتاج هذه
الطاقة ,وتجاوز التحديات (وزارة االقتصاد والتخطيط.)491: 2014-2010 ،
وفي ظل هبوط أسعار النفط في اآلونة األخيرة وتبعاته االقتصادية ,فالتزود بطاقة مستدامة ونظيفة يعد هدفا ً
ومطلبا ً رئيسا ً في المملكة العربية السعودية ،فعلى الرغم من تمتع العديد من مناطق المملكة بصفاء الجو معظم
أيام السنة مع قوة اإلشعاع الشمسي ،إال أنه لم يتم االستفادة من ذلك في إنتاج الطاقة الشمسية بالدرجة المرضية،
مقارنة باالستهالك الكبير للطاقة التقليدية وما ينتج عن ذلك من مشاكل عديدة كاالحتباس الحراري والتلوث
ا لبيئي ,وتعرض هذه الموارد للنضوب ،لذلك كان من أهم األهداف التي تضمنتها خطة الرؤية السعودية 2030
استخدام الطاقة المتجددة وتقليل االعتماد على النفط.
مشكلة الدراسة :تتزايد معدالت النمو السكاني في المملكة خاصة المناطق الكبرى مثل منطقة الرياض بشكل
متسارع حيث يبلغ سكان المملكة العربية السعودية  27136977نسمة ،ويبلغ سكان منطقة الرياض6777146
نسمة(وزارة االقتصاد والتخطيط2010 ,م ،)17 :مما أدى إلى ضغط كبير على الخدمات ومن أهمها الكهرباء,
خاصة أن منطقة الرياض تقع في النطاق الصحراوي شديد الحرارة صيفاً ,وشديد البرودة شتا ًء ,مما يسبب
ضغطا ً كبيرا ً على محطات الكهرباء التقليدية للتعامل مع الظروف المناخية ,واستمرار هذا االستنزاف للوقود
االحفوري غير المتجدد من النفط والغاز الطبيعي بكميات كبيرة سيلوث البيئة ،وسيؤدي إلى نضوبه مما يهدد
االستقرار االقتصادي خاصة وأن هذا النوع من الوقود عالي التكلفة ،إضافة إلى تعرض أسعار النفط النخفاض
كبير في ظل الظروف االقتصادية الحالية ,إضافة إلى أن االستهالك الكبير للنفط والغاز الطبيعي يؤدي إلى
اإلخالل باألمن البيئي بسبب التلوث البيئي الناجم عن عمليات توليد الطاقة الكهربائية بشكل كبير من خالل
إنبعاثات الغازات الضارة.
ولتحقيق األمن البيئي ،وتجنب التهديدات الناتجة عن استخدام الوقود التقليدي في إنتاج الطاقة الكهربائية,
ولتخفيف العبء على محطات الطاقة الكهربائية الحالية يتطلب األمر استخدام الطاقة المتجددة خاصة الطاقة
الشمسية ,نظرا ً لوفرة اإلشعاع الشمسي في هذه المنطقة وطول مدته مما يسهم في تخفيف هذه المشكالت.
وعند مقارنة نطاق المملكة العربية السعودية التي تمتاز بقوة اإلشعاع الشمسي وطول مدته ,ونطاق الدول
المتقدمة التي تعتمد على مصادر الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية على الرغم من ضعف اإلشعاع الشمسي لديها
بسبب الظروف المناخية ,نالحظ فارق كبير في مدى االستفادة من هذا المصدر الطبيعي لصالح الدول المتقدمة،
كالدول األوروبية والواليات المتحدة األمريكية والصين (شكل .)1
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شكل ( )1اإلشعاع الشمسي المباشر  DNIعلى دول العالم

المصدر:
Solargis

,DNI SolarMap,2016 http://solargis.com/products/maps-and-gis-data

أهداف الدراسة:
-1
-2
-3
-4
-5
-6

إلقاء الضوء على األهمية األمنية والبيئية واالقتصادية للطاقة الشمسية في منطقة الرياض في المملكة
العربية السعودية.
التعرف على أهم مقومات الطاقة الشمسية في منطقة الرياض في المملكة العربية السعودية.
التعرف على نماذج من تجارب الدول األخرى في مجال استخدام الطاقة الشمسية.
إلقاء الضوء على الوضع الحالي للطاقة الشمسية في المملكة العربية السعودية.
التعرف على قوة اإلشعاع الشمسي لمحافظات منطقة الرياض.
تقديم تصور مقترح للمواقع المثلى إلنشاء محطات إنتاج الطاقة الشمسية في منطقة الرياض.

تساؤالت الدراسة:
-1
-2
-3
-4
-5
-6

ما هي األهمية األمنية والبيئية واالقتصادية للطاقة الشمسية في منطقة الرياض في المملكة العربية
السعودية.
ما أهم مقومات الطاقة الشمسية في منطقة الرياض في المملكة العربية السعودية.
ما أهم الدول التي برزت في استخدام الطاقة الشمسية.
ما هو الوضع الحالي للطاقة الشمسية في المملكة العربية السعودية.
ما الفرق في قوة اإلشعاع الشمسي بين محافظات منطقة الرياض.
ما مدى إمكانية تقديم تصور مقترح للمواقع المناسبة إلنشاء محطات إنتاج الطاقة الشمسية في منطقة
الرياض.

التعريف بمنطقة الدراسة :تقع منطقة الرياض في وسط المملكة العربية السعودية ,وتحيط بها عدد من مناطق
المملكة من مختلف الجهات ,حيث تحدها من جهة الشمال كل من المنطقة الشرقية ,ومنطقة القصيم ,ومن الشرق
تحدها المنطقة الشرقية ,وتحدها من جهة الجنوب منطقة نجران ,أما من جهة الغرب فتحدها منطقة القصيم,
ومنطقة المدينة المنورة ,ومنطقة مكة المكرمة ,ومنطقة عسير (شكل رقم  ،)2وتضم منطقة الرياض عاصمة
المملكة العربية السعودية (مدينة الرياض) ,وهي مقر اإلمارة لمنطقة الرياض ,ومن أهم المدن في المملكة
وأكثرها سكاناً ,وأكثرها تطورا ً في مختلف الجوانب االقتصادية واالجتماعية والصحية والتعليمية والعمرانية,
وتضم الوزارات والدوائر الحكومية ,كما أن موقعها المتوسط جعلها ملتقى للطرق والمواصالت مع العديد من
المناطق.
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وتبلغ مساحة منطقة الرياض  380000كيلو متر مربع (وزارة التعليم العالي ,أطلس المملكة العربية
السعودية2015,م.)88:
ويبلغ إجمالي عدد سكان منطقة الرياض  6777146نسمة ,وتضم هذه المنطقة مدينة الرياض العاصمة ذات
العدد األكبر من سكان منطقة الرياض ،حيث يصل عدد سكان مدينة الرياض  5254560نسمة(وزارة االقتصاد
والتخطيط 2010 ,م.)27 :
شكل رقم ( )2منطقة الدراسة (منطقة الرياض)

المصدر :من إعداد الباحثة اعتماداً على الهيئة العامة للمساحة2013,م.
الظروف المناخية في منطقة الدراسة :المناخ الصحراوي هو المناخ السائد في منطقة الرياض ,وهو حار جاف
صيفاً ,وبارد في فصل الشتاء ,أما األمطار فهي متوسطة وغير منتظمة ,ويبلغ متوسط درجة الحرارة في منطقة
الرياض ْ 25م ,وتصل درجات الحرارة في مدينة الرياض باعتبارها إقليما ً داخليا ً ذات معدل درجة حرارة سنوي
يصل ْ 25,5م ,أما في فصل الصيف فيصل معدل أقصى درجة حرارة ْ 44,9م  ,وترتفع درجات الحرارة في فصل
الصيف خالل النهار حيث تصل نحو ْ 48,8م وأكثر في الظل (الوليعي1999 ,م.)57 – 56 :
أما معدل عدد ساعات سطوع الشمس اليومية على منطقة الرياض فيبلغ  8,8ساعة/اليوم ،ويزداد هذا المعدل في
فصل الصيف حيث يبلغ10,4ساعة/اليوم،ويقل في فصل الشتاء ليبلغ  7,6ساعة/اليوم(االحيدب1999،م-139:
.)140
الدراسات السابقة:
أجريت العديد من الدراسات في مجال الطاقة المتجددة ومنها الطاقة الشمسية كالرسائل العلمية ,الكتب,
األبحاث ،وسيتم استعراض بعض الدراسات ذات العالقة بهدف اإلثراء المعرفي لهذه الدراسة:
أجرى (المشاط وآخرون2006 ,م) ,دراسة عن أداء االستخدام الفعال للطاقة الشمسية باستخدام مادة الفرشة
المسامية لمدينة كركوك العراقية ,حيث تم في هذه الدراسة تصميم وإنشاء مجمع شمسي يستخدم مادة الفرشة
المسامية(الحجر) كسطح امتصاص للحرارة ,وكمادة خازنة للحرارة ,وقام الباحث بإجراء دراسة عملية ونظرية
ألداء المجمع الشمسي في حالة تشغيل مستمر بفعل مضخة هوائية من التاسعة صباحا ً إلى الرابعة مسا ًء لمدينة
كركوك ,وقد بلغت أعلى كفاءة لحظية للمجمع الشمسي حوالي . %20
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وتناول(السوداني 2009 ,م) ,في دراسته تطبيقات الطاقة الشمسية في التنمية العمرانية ,تنمية صحراء مصر
بتكنلوجيا السيلكون ,حيث قام الباحث بتحليل وشرح تطبيقات الطاقة الشمسية من خالل األمثلة المحلية والعالمية
على مقاييس التنمية للصحراء ,والتنمية العمرانية ,واإلقليمية ,وأجرى الباحث تحليالً للنطاقات الصحراوية
المقترح تنميتها داخل مصر ,ومدى تكاملها مع أهداف التنمية المحلية للحكومة المصرية ,ومالئمتها الستخدام
الطاقة الشمسية واسعة النطاق المستخدمة لتقنية السيلكون ,ثم أجرى الباحث دراسة حالة إلحدى المدن المصرية
وهي مدينة المستقبل بمحافظة اإلسماعيلية ,واختبار فاعلية وإمكانية استخدام تطبيقات الطاقة الشمسية ,وتقنية
خاليا السيلكون لتوفير الطاقة ,وهي أحد األمثلة لتطبيق معايير االستدامة واستخدام الطاقة المتجددة في المدن
الجديدة.
واستعرض(السحيباني وعارف2011 ,م) ,الوضع الحالي واالتجاهات المستقبلية لدراسات الطاقة الشمسية
وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية ,وأشار إلى أن المملكة لديها إمكانيات وفيرة الستغالل الطاقة الشمسية,
حيث متوسط اإلشعاع الشمسي يصل  2200كيلوواط في الساعة لكل متر مربع ,واستعرض الباحثان
استخدامات الطاقة الشمسية في المملكة ومنها مصنع توليد الهيدروجين بالطاقة الشمسية في منطقة الرياض ,إال
أن هناك بعض العقبات لبعض استخدامات الطاقة الشمسية في المملكة ,وهدفت هذه الدراسة إلى معالجة
التطبيقات الحا لية وبعض الجوانب المستقبلية الستخدامات الطاقة الشمسية ,وذلك في ضوء تكنلوجيا الطاقة
المستدامة المتاحة ,واستعرضت الدراسة موضوعات ذات صلة بالطاقة الشمسية ,مثل تحلية المياه باستخدام
الطاقة الشمسية ,وأكد الباحثان على أن استخدام الطاقة الشمسية يمكن أن يغطي جزءا ً كبيرا ً من الطلب على
الطاقة في البالد.
وتطرق (إيفانز2011 ,م) للطاقة الشمسية في دراسته ,شحن مستقبلنا بالطاقة مدخل إلى الطاقة المستدامة,
حيث تناول أنظمة الطاقة الشمسية الحرارية باعتبارها مصدر للطاقة الحرارية ,لتأمين التدفئة لألبنية السكنية
والتجارية ,أو لتوليد الكهرباء ,وقد أشار إلى أن استخدام نظم الطاقة الشمسية توفر قدرا ً كبيرا ً من االحتياج إلى
مصادر الطاقة الرئيسة غير المتجددة ,وأشار إلى أحد أنواع التقنية المستخدمة في إنتاج الطاقة الشمسية في
الواليات المتحدة األمريكية ,وأن هناك تسعة من هذه األنظمة الشمسية المولدة للكهرباء تم بناؤها في صحراء
ماجيف ,حيث توفر هذه األنظمة قدرة كهربائية عالية حوالي  350ميغاواط ,ويتم إرسالها إلى شبكة كاليفورنيا
العامة.
وتناول(كومار وآخرون 2014 ,م) ,في دراسته التجارب الميدانية ,ومحطات تقييم الطاقة الشمسية في الهند,
دراسة األداء الكلي للمحطات فيما يزيد عن سنة واحدة وتوثق المشاكل واألخطاء الحاصلة ,وأشار الباحث إلى أن
النتائج أظهرت أن بعض المحطات أدائها جيد ,بينما البعض اآلخر بحاجة للمزيد من االهتمام لتحسين وتطوير
األداء ,وذكر أنه في الفترة ما بين يناير 2012م إلى مارس 2013م كل المحطات ( 51محطة) تصف  %92من
اإلشعاع الشمسي على النحو الصحيح ,وقد أثبت أن نظام مراقبة الجودة كان فعال في الكشف عن أخطاء األداء
الوظيفي للمحطات.
قام (ستوفل وآخرون2015 ,م) بتقييم موارد اإلشعاع الشمسي في المملكة العربية السعودية ,حيث تم تقييم
بيانات الموارد الشمسية من شبكات الرصد في المملكة وذلك لسنة كاملة من قياسات الموارد الشمسية وبيانات
الغالف الجوي المرتبطة بها ,ولوحظ تباين المتوسط اليومي لإلشعاع الشمسي بسبب تأثير مستويات مختلفة من
الغيوم والغبار والضباب والتلوث ,وكانت المناطق الشمالية الغربية ومنطقة تبوك بشكل خاص حصلت على قيم
عالية من اإلشعاع الشمسي ,وقد يعود األمر إلى قلة الغيوم والغبار ,وأشار الباحثون إلى أن هناك بعض العوامل
التي قد تؤثر على التقنيات الضوئية وهي تراكم الغبار عليها مما يؤثر على أدائها لذلك يتطلب األمر تنظيف هذه
األلواح باستمرار ,وأوصى الباحثون بإجراء بحوث أخرى للمناطق وعمل مقارنة لتقييم مصادر الطاقة الشمسية .
وتناول (مات جاك2015 ،م) في دراسته تحليل مصادر الطاقة المتجددة باستخدام بيانات االستشعار عن
بعد ،حيث تطرق إلى إمكانات الطاقة في بعض المواقع المقترحة ،وركز على دراسة الحالة ووصفها ،وكانت
المدخالت الرئيس ة لتحديد المواقع المناسبة هي مناطق إنتاج الفحم في المنطقة الشمالية الغربية من جمهورية
التشيك ،باستخدام صور األقمار الصناعية ،ورسم خرائط للسطوع الشمسي والرياح ومواقع السدود والطرق
والمعلومات الديموغرافية وتحليل البيانات باستخدام االستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية لرسم خرائط
للمواقع المناسبة لالستفادة منها في الطاقة المتجددة ،ومن نتائج هذه الدراسة أن الجزء الجنوبي من المنطقة لديه
إمكانات أكبر للطاقة الشمسية.
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وأجرى (مندور وداود2016 ,م) دراسة للمواقع المثلى لحصاد الطاقة الشمسية في مصر باستخدام نظم
المعلومات الجغرافية ,وذلك وفق المعايير الجغرافية والفنية واالقتصادية,وتوصل الباحثان إلى أن األراضي
المصرية واعدة في مجال الطاقة الشمسية,وتم تحديد أكثر المناطق مالئمة إلنشاء محطات الطاقة الشمسية ,ومنها
محافظة الوادي الجديد وأسوان.
التعقيب على الدراسات السابقة:
من خالل استعراض الدراسات السابقة ذات العالقة بهذه الدراسة ،يمكن استخالص ما يلي:
-

تطرقت العديد من الدراسات السابقة إلى موضوع الطاقة المتجددة وتحديدا ً الطاقة الشمسية .
تناولت بعض الدراسات تقنية الخاليا الشمسية ،وتطويرها .
اقترحت بعض الدراسات مواقع مثلى لحصاد الطاقة الشمسية لبعض الدول.
تطرقت إحدى الدراسات وهي دراسة(مات جاك)إلى إمكانات الطاقة في بعض المواقع المقترحة من
خالل رسم خرائط للسطوع الشمسي والرياح وبناء على ذلك قام برسم خرائط للمواقع المناسبة
لالستفادة منها في الطاقة المتجددة ,وتتفق هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في دراسة السطوع الشمسي
واقتراح مواقع مناسبة إلقامة محطات الطاقة الشمسية.

لذلك َّ
فإن هذه الدراسات تشكل إثرا ًء معرفيا ً للدراسة الحالية ،وبالتالي سيُستفاد من هذه الدراسات وفق األدبيات
العلمية المتبعة.
وسوف تتناول هذه الدراسة موضوع استخدام الطاقة الشمسية للمساهمة في تحقيق األمن البيئي لمنطقة
الرياض في المملكة العربية السعودية من خالل إلقاء الضوء على األهمية األمنية والبيئية واالقتصادية للطاقة
الشمسية في منطقة الرياض والتعرف على أهم مقومات الطاقة الشمسية في منطقة الرياض التعرف على نماذج
من تجارب الدول األخرى في مجال استخدام الطاقة الشمسية ،ثم التعرف على الفرق في قوة اإلشعاع الشمسي
بين م حافظات منطقة الرياض ،وتقديم تصور مقترح للمواقع المثلى إلنشاء محطات إنتاج الطاقة الشمسية في
منطقة الرياض.
أوالا :األهمية األمنية االقتصادية والبيئية للطاقة الشمسية في منطقة الرياض في المملكة العربية السعودية:
أدى الضغط المتزايد على موارد الطاقة االحفورية إلى تهديد أمن الطاقة العالمي ،وأثر على استقرار بعض
الدول المنتجة للطاقة.
وتواجه دول الخليج ومنها المملكة العربية السعودية خاصة المناطق الكبرى فيها مثل منطقة الرياض بعض
التحديات ومن أبرزها مشكالت التلوث البيئي ،ويتضح ذلك في صور متعددة كالتلوث الهوائي والمائي والنفطي
والغذائي ،بسبب التطور التقني والصناعي في العديد من المجاالت ،إضافة إلى عمليات توليد الطاقة الكهربائية،
وتحلية المياه المالحة وعمليات التعدين ،مما أدى إلى ظهور بعض األمراض التي تعد أحد المؤشرات القوية على
التلوث البيئي(صادق2006،م :ص .)92
ويخضع قطاع الطاقة في العديد من الدول إلشراف الدولة بشكل مباشر من خالل المؤسسات الحكومية ذات
العالقة وبالتعاون مع القطاع الخاص في بعض الدول ،حيث تعتبر موارد الطاقة ومنها الطاقة الشمسية أحد
المنتجات اإلستراتيجية ،التي تستلزم تدخالً حكومياً ،مما يتطلب وضع سياسات وإستراتيجيات خاصة بالطاقة،
(شوفالييه2015,م :ص .)113
وفي المملكة العربية السعودية أثرت السياسة الحكومية في صناعة واستهالك الطاقة ومنها الطاقة الكهربائية
وذلك من خالل الدعم السخي الذي قدمته الدولة المتمثل في مشاريع الكهرباء الضخمة وتوفير الوقود لمحطات
توليد الكهرباء بأسعار معانة ،حيث وضعت الدولة تعرفة تقل عن التكاليف الفعلية لإلنتاج ،وذلك حرصا ً على
رفاهية المواطن ,ودعمت هذه السياسة ال ُمنتج وأعانت المستهلك إال أنها أدت إلى ارتفاع معدالت استهالك
الكهرباء في المناطق وعلى رأسها منطقة الرياض(األحمد1999،م.)392:
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وبالتالي ارتفاع معدالت استخدام الوقود من البترول والغاز الطبيعي لتوليد الطاقة الكهربائية ،مما يهدد
االستقرار االقتصادي ،إضافة إلى تأثيره السلبي على األمن البيئي بسبب انبعاث الغازات الضارة.
ويوضح (جدول  )1تزايد أعداد المشتركين بالكهرباء في المملكة العربية السعودية(شكل)3مما ترتب عليه تزايد
استهالك الكهرباء(شكل )4حيث بلغ عدد المشتركين في الكهرباء لعام 2001م (  3792210مشترك) وبلغ
إجمالي الطاقة المستهلكة لنفس العام (122944162ميجا.و.س) وكانت نسبة االستهالك الصناعي إلجمالي
االستهالك  ، 22,96وفي عام 2011م يتضح زيادة عدد المشتركين بالكهرباء حيث بلغ عددهم(6341025
مشترك) ،وبلغ إجمالي الطاقة المستهلكة لنفس العام ( 219661645ميجا.و.س) ،وزاد عدد المشتركين بالكهرباء
في عام 2015م حيث بلغ ( 8094262مشترك) ،وبلغ إجمالي الطاقة المستهلكة لنفس العام( 286102855ميجا.
و.س)وتدرجت نسبة االستهالك الصناعي في االنخفاض من عام 2011 – 2001م ،وذلك مقارنة بزيادة عدد
السكان المشتركين حيث انخفضت نسبة االستهالك الصناعي إلجمالي االستهالك في عام 2011م فقد بلغت
 ،19,18وفي عام 2015م فقد بلغت نسبة االستهالك الصناعي إلجمالي االستهالك 15,77
جدول رقم( )1عدد المشتركين بالكهرباء ،والطاقة الكهربائية المستهلكة ،واالستهالك الصناعي في المملكة
العربية السعودية ،من 2015 – 2001م
م

السنة

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

عدد
المشتركين
3792210
4029319
4246898
4491717
4727371
4955906
5182539
5420810
5701516
5997553
6341025
6730999
7142816
7602279
8094262

إجمالي الطاقة
المستهلكة
ميجا.و.س

االستهالك
الصناعي
ميجا.و.س

نسبة االستهالك
الصناعي
إلجمالي
االستهالك

122944162
128629157
142194458
144384660
153283561
163151087
169780321
181097545
193472186
212262548
219661645
240288070
256687605
274502216
286102855

28232272
29318933
33382939
31975133
33800579
32548478
30634593
32420536
34654227
38568706
42128710
41711212
51080064
51498586
45133972

22,96
22,79
23,48
22,1
22,05
19,95
18,04
17,9
17,90
18,17
19,18
17,35
19,89
18,76
15,77

المصدر :إعداد الباحثة اعتمادا ً على مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات ،وزارة االقتصاد
والتخطيط2010،م ،8 :11،و 2011م ،8 :8 ،و 2015م ،285 ،بتصرف .

شكل( )3عدد المشتركين بالكهرباء في المملكة العربية السعودية ،من 2015 – 2001م
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المصدر :إعداد الباحثة اعتمادا ً على مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات ،وزارة االقتصاد
والتخطيط2010،م ،8 : 11 ،و 2011م ، 8 : 8 ،و 2015م ، 285 ،بتصرف .
شكل( )4الطاقة الكهربائية المستهلكة ،واالستهالك الصناعي في المملكة العربية السعودية ،من – 2001
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المصدر :إعداد الباحثة اعتمادا ً على مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات ،وزارة االقتصاد والتخطيط،
2010م ،8 : 11 ،و 2011م ، 8 : 8 ،و 2015م ، 285 ،بتصرف .
أما في منطقة الرياض توقعت خطة التنمية التاسعة2014–2010م زيادة عدد المشتركين بالكهرباء من
1360,80مشترك في عام 2009م إلى 1660,58مشترك في عام2014م(وزارة االقتصاد والتخطيط–2010،
2014م.)555 :
وتسهم التقنيات الحديثة في تعزيز أمن الطاقة خاصة في مجاالت توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة
المتجددة كالطاقة الشمسية ،لذلك يعد استخدام الطاقة الشمسية في المملكة العربية السعودية وفي منطقة الرياض
تحديدا ً أمرا ً ضروريا ً للمجتمع ،حيث يضمن استغالل الطاقة الشمسية جزءاً كبيرا ً من األمن البيئي لمنطقة
الرياض فهي أحد أهم البدائل التي تسهم في تحقيق األمن البيئي واالقتصادي ،خاصة مع النمو االقتصادي الذي
تشهده المملكة ,كما يعد استخدام الطاقة الشمسية حالً للعديد من المشكالت الناجمة عن الوقود االحفوري ,خاصة
النفط وفي ظل الظروف االقتصادية الحالية وانخفاض أسعار النفط ,وتعرضه لخطر االستنزاف والنضوب,
إضافة إلى التلوث البيئي الحاصل نتيجة لتوسع استخدامه في مختلف القطاعات في منطقة الرياض ,كالقطاع
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العمراني ,واالقتصادي ,والزراعي ,والنقل والمواصالت ,والكهرباء ,خاصة استخدامه في مجال إنتاج الطاقة
الكهربائية التي تطورت تطورا ً كبيرا ً في اآلونة األخيرة مع انتشار المولدات الكهربائية وحاجة المجتمع إلى
استخدامها في العديد من الجوانب ,كوسائل التقنية الحديثة ,ووسائل االتصال والحاسوب ,واألدوات المنزلية,
والتدفئة  ,والتبريد ,والتهوية ,وتحلية المياه ,ومعالجة مياه الصرف الصحي ,فقد أصبحت حاجة ملحة للمجتمع في
المملكة ,وفي دول العالم بشكل عام ,لذلك يسعى المختصون والباحثون للحث على استخدام الطاقة البديلة لتخفيف
استخدام الطاقة التقليدية غير المتجددة ,ومن أهم أنواع الطاقة البديلة والتي يمكن استخدامها في المملكة ,وفي
منطقة الرياض تحديدا ً الطاقة الشمسية لتلبية حاجة السكان وبتكلفة أقل،خاصة وأن المملكة وعلى وجه الخصوص
منطقة الرياض تعد من المناطق المثلى لحصاد الطاقة الشمسية ،حيث تتميز منطقة الرياض بالسطوع الشمسي
على مدار العام تقريبا ً (شكل ,)5لذلك يستلزم االستفادة من ذلك من خالل بناء العديد من المحطات إلنتاج الطاقة
الشمسية في منطقة الرياض ,خاصة في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية ,حيث تعد الطاقة الشمسية خياراً مناسبا ً
لتلبية االحتياجات المستقبلية ,فهي أحد أنواع الطاقة النظيفة والصديقة للبيئة ،ويعد استخدام الطاقة الشمسية في
المساكن أمرا ً مهما ً لتخفيف العبء على مولدات الكهرباء التي تتعرض في بعض األحيان لالشتعال خاصة في
فصل الصيف بسبب األحمال والضغط الكبير عليها.
(شكل رقم  )5اإلشعاع الشمسي في المملكة العربية السعودية

المصدرhttp://solargis.info :
ثانياا :مقومات الطاقة الشمسية في منطقة الرياض في المملكة العربية السعودية:
من أهم مقومات الطاقة الشمسية في منطقة الرياض ما يلي:
أ-طول مدة السطوع الشمسي في منطقة الرياض :نظرا ً لوقوع منطقة الرياض بين درجة عرض  19و27
شماالً ،ويمر في منتصفها تقريبا ً مدار السرطان ( 23,5درجة شماالً) حيث تتعامد عليه الشمس في فصل الصيف
الشمالي ( 21يونيو) فتكون الشمس عمودية على المنطقة خالل فصل الصيف وشبه عمودية في باقي أيام السنة،
كما تتميز منطقة الرياض بصفاء جوها وخلو سمائها من السحب معظم العام ،إضافة إلى موقع منطقة الرياض
العروضي مما يؤدي إلى زيادة عدد ساعات شروق الشمس اليومية وزيادة كمية األشعة الشمسية التي تسقط
عليها ،ويصل معدل عدد ساعات سطوع الشمس اليومية على منطقة الرياض  8,8ساعة/اليوم ،ويزداد هذا
المعدل في فصل الصيف حيث يبلغ  10,4ساعة/اليوم  ،ويقل في فصل الشتاء ليبلغ  7,6ساعة/اليوم ،كما يتفاوت
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معدل ساعات شروق الشمس اليومية في منطقة الرياض من مكان إلى آخر فعلى سبيل المثال يبلغ معدل ساعات
شروق الشمس اليومية في محافظة السليل 9,4ساعة بينما في محافظات الخرج و الزلفي يبلغ  8.7ساعة وتزيد
هذه المعدالت في فصل الصيف وتقل شتا ًء (االحيدب1999 ،م.)140-139 :
ب-قوة السطوع الشمسي خالل العام :يتميز اإلشعاع الشمسي في منطقة الرياض بقوته حيث يبلغ معدل اإلشعاع
اليومي في العام نحو  435سعراً/سم /2يوم ،إال أن هذا المعدل يختلف من فصل إلى آخر ،حيث يصل في شهر
يوليو 546سعراً /سم/2يوم بينما ينخفض في شهر يناير ليصل معدل اإلشعاع نحو 317,3سعراً /سم/2يوم ،
وتتفاوت هذه المعدالت من محطة إلى أخرى في منطقة الرياض ،فعلى سبيل المثال يبلغ معدل اإلشعاع الشمسي
في فصل الصيف في الرياض العاصمة  573,8سعراً /سم/2يوم ،أما في محافظة الزلفي فيبلغ  545سعراً/
سم/2يوم  ،بينما يبلغ معدل اإلشعاع الشمسي في الرياض العاصمة شتا ًء  342,9سعراً /سم/2يوم  ،وفي محافظة
الزلفي  314سعراً /سم/2يوم ,ويعود هذا االختالف إلى التأثر بالسحب أو الغبار في سماء منطقة الرياض خالل
العام ،إضافة إلى مواقع المحطات بالنسبة للشمس (االحيدب1999 ،م.)141-140 :
ج -المناخ الصحراوي شديد الحرارة والجفاف مع قلة األمطار :تتصف منطقة الرياض بالمناخ الصحراوي
القاري حيث يكون المناخ حار جاف في فصل الصيف ،أما في فصل الشتاء فيكون بارد مع أمطار متوسطة
وغير منتظمة ،ويبلغ متوسط درجة الحرارة في منطقة الرياض ْ 25م ,وتصل درجات الحرارة في مدينة الرياض
باعتبارها إقليما ً داخليا ً ذات معدل درجة حرارة سنوي يصل ْ 25,5م ,أما في فصل الصيف فيصل معدل أقصى
درجة حرارة ْ 44,9م  ,وترتفع درجات الحرارة في فصل الصيف خالل النهار حيث تصل نحو ْ 48,8م وأكثر في
الظل ،ويتفاوت سقوط األمطار على منطقة الرياض حيث قد تمر خمس سنوات أو أكثر في بعض األماكن دون
تسجيل أية أمطار ،وتتصف بشكل عام بالضآلة،وإذا سقطت فإنها قد تكون في شكل عاصفة محلية عنيفة تستغرق
فترة قصيرة (الوليعي1999،م.)57-56:
د -قلة الغطاء النباتي في منطقة الرياض :يتسم الغطاء النباتي الطبيعي في منطقة الرياض بقلته حيث ال يوجد
غطاء نباتي متصل ،وإذا وجد فإنه غالبا ً يتركز في المناطق المنخفضة ،أو في مجاري المياه المؤقتة والتي
تتصف بارتفاع نسبة الرطوبة فيها ،والرواسب الناعمة التي قد تصل إليها من مناطق أخرى أكثر ارتفاعاً(النافع،
1999م.)335:
ثالثاا :نماذج من تجارب الدول في مجال استخدام الطاقة الشمسية:
-1الواليات المتحدة األمريكية:
تمتلك الواليات المتحدة األمريكية خبرة كبيرة في مجال الطاقة الشمسية ,حيث أنشأت العديد من محطات
توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية من أشهرها محطات إنتاج الطاقة الشمسية في والية كاليفورنيا وفي والية
أريزونا.
وقد بلغت قدرة الطاقة الكهربائية المولدة من حرارة الشمس في الواليات المتحدة األمريكية في عام 1990م
نحو  430ميغاواط ,وتستخدم الطاقة الشمسية في العديد من االستخدامات مثل تسخين المياه في المنازل ,حيث بلغ
عدد المنازل المزودة بسخانات للمياه تعمل بالطاقة الشمسية نحو مليون منزل في الواليات المتحدة األمريكية
(موسشيت2000،م :ص.)118
و تعد (محطة توليد سبرنغرفل) مثال على محطات توليد الطاقة الشمسية في الواليات المتحدة األمريكية،
وتعتبر أكبر محطة فولتضوئية شمسية مركزية في العالم ،وتقع في صحراء أريزونا أحد أهم المواقع المشمسة
جدا ً في الواليات المتحدة ،وتمتلك قدرة توليد عظمى بلغت  4,6ميغاواط كهربائي ،وتضم المحطة نحو 35000
وحدة من اللوحات الشمسية  ،وقد بلغ إنتاج الطاقة الكهربائية السنوي لهذه المحطة بلغ  7064000كيلوواط/
ساعة ،وذلك في عام 2004م (إيفانز2011،م :ص .)149 – 148
والطاقة الشمسية المستخدمة في إنتاج الكهرباء تعد من بين أنواع الطاقة المتجددة األسرع نموا على مستوى
العالم ،وفي عام 2014م ،زادت الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية بأكثر من  5,5( ٪54غيغاواط) ،وهو ما
يمثل أكثر من  ٪48من الطاقة الكهربائية المتجددة في الواليات المتحدة األمريكية في عام 2014م ،وبلغت نسبة
توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية في الواليات المتحدة األمريكية في عام 2004م نحو  58ميغاواط ،أما في عام
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 2014م فقد بلغت نسبة الطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقة الشمسية نحو  6201ميغاواط ( Energy
)Efficiency & Renewable Energy, 2014, P 4 - 22
 -2ألمانيا:
تعد ألمانيا من الدول األوروبية المتميزة في إنتاج وتطوير الطاقة المتجددة ومنها الطاقة الشمسية ،وشهدت في
السنوات القليلة الماضية تطوراً سريعا ً في هذا المجال.
وفي عام 2015م أنتجت ألمانيا نحو  1,3غيغاواط من الطاقة الشمسية ،وهو ما يعادل حوالي  ٪2من الطاقة
الشمسية المنتجة في أنحاء العالم ،وقد وضعت الحكومة االتحادية في ألمانيا قانون الطاقة المتجددة 2014م،
وصوال إلى هدف سنوي إلنتاج  2,5غيغاواط .من أجل تلبية معظم الطلب على الطاقة المتجددة ،وذلك بهدف
الوصول إلى ما مجموعة تقريبا  200غيغاواط من الطاقة الكهروضوئية بحلول عام 2050م ،وذلك بإنتاج ما
معدله  5-4غيغاواط سنويا ً)) Recent Facts about Photovoltaics in Germany,2016, P5
-3الصين:
ً
ً
تولي الصين اهتماما كبيرا للطاقة المتجددة وتطويرها وهي واحدة من أهم أهداف الحكومة الصينية في
طريقها إلى التنمية المستدامة والتخفيف من آثار تغير المناخ ،وبلغ إنتاج الطاقة الشمسية في الصين عام 2007م
نحو  1200ميغاواط ،وبلغ في عام 2008م 2000ميغاواط تقريباً ،وتعتزم الصين زيادة الطاقة اإلنتاجية للطاقة
الشمسية إلى  1,8غيغاواط تقريبا ً لعام 2020م ،وتستخدم في الغالب إلمدادات الطاقة الكهربائية في القرى
النائية ،واالتصاالت ،وتوليد الطاقة الكهربائية وتستخدم إلنارة مصابيح الشوارع  ،ومصابيح الحدائق ،ومصابيح
إشارات المرور ،ووفقا للتوقعات التي قدمتها البحوث الصينية للطاقة الكهربائية ومنشآت الطاقة المتجددة من
المتوقع أن تشكل  ٪30من إجمالي قدرة الطاقة الكهربائية في الصين بحلول عام 2050م
(.)Solangi And others,2011,P184 – 185
وتمثل النماذج السابقة للواليات المتحدة األمريكية وألمانيا والصين نقلة كبيرة في استخدام الطاقة الشمسية
مقارنة بالمملكة والتي تمتلك نسبة سطوع شمسي عا ٍل على مدار العام مقارنة بالواليات المتحدة األمريكية
وأوروبا والصين.
رابعاا :الوضع الحالي للطاقة الشمسية في المملكة العربية السعودية:
اتجهت المملكة العربية السعودية منذ عام 1400ه ( 1980م) لعمل الدراسات واألبحاث في مجال الطاقة
المتجددة ومنها الطاقة الشمسية ,وقد كانت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية من أولى المؤسسات التي
اهتمت بهذا المجال ,وأنشئت القرية الشمسية في مدينة العيينة إلنتاج الكهرباء عن طريق المجمعات الشمسية ,إال
أن استخدام الطاقة الشمسية إلنتاج الكهرباء ال يزال محدود في المملكة العربية السعودية.
وتم إنشاء مدينة الملك عبدهللا للطاقة الذرية والمتجددة عام 1431هــ (2010م) ،وذلك من أجل بناء مستقبل
للمملكة العربية السعودية في مجال التنمية المستدامة من خالل إدراج مصادر الطاقة الذرية والمتجددة ضمن
منظومة الطاقة المحلية لتوليد الكهرباء وإنتاج المياه المحالة ،مما يخفض استهالك المخزون الوطني للوقود
االحفوري ,وخفض التلوث البيئي الناتج عن انبعاث الغازات المسببة لالحتباس الحراري ,وبالتالي يوفر ضمانا ً
إضافيا ً
المستقبل
في
والكهرباء
الماء
إلنتاج
https://www.energy.gov.sa/ar/about/pages/royalorder.aspx
وأنشأت مدينة الملك عبدهللا للطاقة الذرية والمتجددة العديد من محطات رصد وقياس الطاقة الشمسية في
العديد من مناطق المملكة الع ربية السعودية ,وتضم منطقة الرياض العديد من محطات الرصد وقياس الطاقة
الشمسية ,منها ثمان محطات كما تبدو في الشكل التالي(شكل  )6وهي كل من محطة أبحاث العيينة ,ومحطة
جامعة المجمعة ,ومحطة جامعة شقراء ,ومحطة جامعة الملك سعود ومحطة جامعة األميرة نورة ,ومحطة الكلية
التقنية بوادي الدواسر ,ومحطة المبنى الرئيس  ,K.A.CARE Olaya Stationومحطة المدينة المستدامة
K.A.CARE T2
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شكل ( )6محطات رصد وقياس الطاقة الشمسية في منطقة الرياض

المصدر :من إعداد الباحثة اعتمادا ً على الهيئة العامة للمساحة2013,م ,أطلس مصادر الطاقة
المتجددة2016(,م)https://rratlas.kacare.gov.sa/rrmmpublicportal/?q=ar/Solar,
وتوفر هذه المحطات مجموعة من البيانات المتعلقة باستخدامات الخاليا الشمسية منها:


األشعة العمودية المباشرة ( )DNIحيث تعتبر بمثابة المورد الرئيس أو الوقود المحرك لجميع تقنيات تحويل
األشعة الشمسية المركزة إلى طاقة مثل ) (CSPوهي القيمة الشمسية األكثر تغيرا ً بتغير الزمان والمكان
والظروف الجوية.



األشعة األفقية الكلية ( )GHIأو ما يسمي باإلشعاع السماوي الكلي ،وهي الكمية األساسية التي ينظر لها
للتقنيات الشمسية التي ال تعتمد على عملية تركيز األشعة الشمسية ،كأنظمة األلواح الشمسية التقليدية (.)PV



مجموعة بيانات إضافية مثل سرعة الرياح والحرارة ,إضافة إلى خرائط الشبكة الكهربائية وشبكة الطرق
والمدن التي توفر للمستخدم إطار من المعلومات لتصميم وتنفيذ مشروع الطاقة المتجددة
https://rratlas.kacare.gov.sa/rrmmpublicportal/?q=ar/Solar

والواقع أن استخدام الطاقة الشمسية في منطقة الرياض والمملكة بشكل عام ال يزال محدودا ً ومقصوراً على
الجامعات ومراكز البحوث ولم ينتشر استعمال الطاقة الشمسية إال على نطاق ضيق جداً بالرغم أن منطقة
الرياض بجميع محافظاتها تتعرض إلشعاع شمسي على مدار العام ويالحظ ذلك من خالل (شكل )7
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شكل ( )7االشعاع الشمسي المباشر على منطقة الرياض

المصدر :من إعداد الباحثة اعتمادا ً على بيانات على الهيئة العامة للمساحة2013( ,م) ،و  DEMمدينة الملك
عبدالعزيز للعلوم والتقنية 2012م باستخدام برنامج  gisللحصول السطوع الشمسي.
خامساا :قوة اإلشعاع الشمسي لمحافظات منطقة الرياض:
واستخدمت هذه الدراسة بيانات تم الحصول عليها من مدينة الملك عبدهللا للطاقة الذرية والمتجددة من عدد
من محطات الرصد والقياس في منطقة الرياض لعام 2015م ،من أجل التعرف على قوة اإلشعاع الشمسي
لمحافظات منطقة الرياض ،والمحطات هي محطة أبحاث العيينة ,ومحطة المبنى الرئيس العليا K.A.CARE
 ,Olaya Stationومحطة المدينة المستدامة  ,K.A.CARE T2ومحطة جامعة الملك سعود ,ومحطة الخرج,
ومحطة جامعة المجمعة ,ومحطة جامعة شقراء ,ومحطة الكلية التقنية بوادي الدواسر(جدول . )2
ولمالحظة اختالف قوة اإلشعاع الشمسي بين محافظات منطقة الرياض تم تصغير فروق الدرجات لألشعة
العمودية المباشرة ( ،)DNIوتم استخدام األشعة العمودية المباشرة ( )DNIمن خالل التعرف على الحد
(األعلى) لإلشعاع الشمسي المباشر (شكل  )8ويالحظ من خالل الخريطة أعلى تركز لإلشعاع الشمسي في مدينة
الرياض ,ومحافظة وادي الدواسر في الجنوب الغربي لمنطقة الرياض ,ومحافظة المجمعة في الجهة الشمالية
لمنطقة الرياض  ,أما الحد (األدنى) لإلشعاع الشمسي المباشر فقد بلغ أعلى قياساته في مدينة الرياض ويليها
محافظة وادي الدواسر (شكل ,)9حيث تعتبر األشعة العمودية المباشرة بمثابة المورد الرئيسي أو الوقود المحرك
لجميع تقنيات تحويل األشعة الشمسية المركزة.
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جدول ( )2قوة اإلشعاع الشمسي في محطات الرصد والقياس لمحافظات منطقة الرياض ))DNI wh_m2
لعام 2015م
م

اسم المحطة

الحد األعلى لألشعة
الشمسية العمودية
المباشرة wh_m2
DNI
6001,6
7038,8
6398,7
6628,7
6821,1

الحد األدنى لألشعة
الشمسية العمودية
المباشرة wh_m2
DNI
3046,1
2993,8
3397,9
3510,8
3705,9

الخرج
1
جامعة المجمعة
2
المبنى الرئيسي العليا
3
العيينة
4
 5المدينة المستدامة
K.A.CARE T2
3357
6292,9
جامعة الملك سعود
6
2995,5
6743,8
جامعة شقراء
7
3470,9
6940,1
الكلية التقنية بوادي الدواسر
8
ً
المصدر :من إعداد الباحثة اعتمادا على بيانات مدينة الملك عبدهللا للطاقة الذرية والمتجددة2016 ,م

شكل ( )8الحد األعلى لألشعة الشمسية العمودية المباشرة ( )DNIلعام 2015م

المصدر:من إعداد الباحثة اعتماداً على الهيئة العامة للمساحة2013( ,م) ،وبيانات مدينة الملك عبدهللا للطاقة
الذرية والمتجددة2016 ,م
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شكل ( )9الحد األدنى لألشعة الشمسية العمودية المباشرة ( )DNIلعام 2015م

المصدر:من إعداد الباحثة اعتماداً على الهيئة العامة للمساحة2013( ,م) ،وبيانات مدينة الملك عبدهللا للطاقة
الذرية والمتجددة2016 ,م
سادساا :تصور مقترح للمواقع المثلى إلنشاء محطات إنتاج الطاقة الشمسية في منطقة الرياض:
وبناء على ما سبق حيث السطوع الشمسي العالي على مدار العام لمعظم محافظات منطقة الرياض تم اقتراح
بعض المواقع إلنشاء محطات للطاقة الشمسية (شكل  )10و(شكل  )11منها:
-

المطارات حيث تضم منطقة الرياض نحو أربع مطارات وهي مطار الملك خالد الدولي ,ومطار
الرياض القديم (قاعدة الملك سلمان الجوية) في العاصمة الرياض ,ومطار وادي الدواسر ,ومطار الملك
سلمان المحلي في محافظة الدوادمي.
تزويد مراكز المحافظات بمحطات إلنتاج الطاقة الشمسية.
الشركات الصناعية والمدن الصناعية منها المدينة الصناعية في محافظة الخرج والمدينة الصناعية في
محافظة سدير والعديد من المدن الصناعية في منطقة الرياض.
الشركات الزراعية الكبرى للمنتجات الزراعية وإنتاج الدواجن والمنتشرة في العديد من محافظات
منطقة الرياض.
تشغيل إنارة الشوارع والطرق بين المدن بالطاقة الشمسية .
تشغيل الفنادق الكبرى ,والمراكز التجارية الكبرى ,والوزارات ،والجامعات ،والمستشفيات ،والمباني
متعددة الطوابق ،خاصة وأنها ذات أسطح مستوية وال يوجد ما يحجب الضوء مما يساعد على االستفادة
من هذه األسطح في تركيب األلواح الشمسية.
تزويد محطات المترو بالطاقة من خالل محطات إنتاج الطاقة الشمسية.
استخدام الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء في المنازل خاصة اإلنارة وتسخين المياه .
شكل ( )10مواقع مقترحة  1لمحطات إنتاج الطاقة الشمسية في منطقة الرياض
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المصدر :من إعداد الباحثة اعتماداً على الهيئة العامة للمساحة2013( ,م) ،وبيانات الهيئة العليا لتطوير مدينة
الرياض2016 ,م.
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شكل ()11مواقع مقترحة  2لمحطات إنتاج الطاقة الشمسية في منطقة الرياض

المصدر :من إعداد الباحثة اعتماداً على الهيئة العامة للمساحة2013( ,م) ،وبيانات الهيئة العليا لتطوير مدينة
الرياض2016 ,م.
الخالصة:
من خالل ما سبق تتضح أهمية استخدام الطاقة الشمسية في المملكة العربية السعودية ومنطقة الرياض
على وجه الخصوص ,كأحد أهم البدائل التي تسهم في تحقيق األمن البيئي واالقتصادي ،ومن خالل السياسات
الحكومية يمكن تخفيف االعتماد الكبير على النفط الذي يعد أهم مصدر للطاقة في المملكة العربية السعودية في
الوقت الحالي ،كما يمكن أن تكون المملكة مصدرة للطاقة الشمسية من خالل حصاد الطاقة الشمسية وتخزينها
وإنتاجها عن طريق استخدام التقنيات الحديثة ,خاصة وأن منطقة الرياض في المملكة العربية السعودية تتمتع
بقدر عا ٍل من اإلشعاع الشمسي على مدار العام.
التوصيات:

من أهم التوصيات في هذه الدراسة:

 من أجل مستقبل آمن ,وطاقة نظيفة ومستدامة ،وأمن بيئي حقيقي ،يستلزم األمر اتخاذ سياسات جديدةلزيادة استخدام الطاقة الشمسية إلنتاج الكهرباء في المملكة العربية السعودية ،وفي المناطق الكبرى
على وجه التحديد مثل منطقة الرياض.
 االستفادة من خبرات الدول الكبرى في إنتاج الطاقة الشمسية مثل الواليات المتحدة األمريكية و ألمانياوالصين ،والتعاون معها في هذا المجال.
 توفير قواعد متكاملة للبيانات من خالل زيادة عدد محطات الرصد والقياس وتوزيعها في أماكن أخرىإضافة إلى الموجودة حاليا ً من أجل الحصول على قياسات أكثر دقة وأشمل لتحديد أفضل المناطق التي
يمكن إنشاء محطات إلنتاج الطاقة الشمسية فيها.
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المراجع:
-

دعم تطوير تقنيات الطاقة الشمسية وتوفيرها ،والتشجيع على استخدامها ،واستكشاف أنواع جديدة من
هذه التقنيات النظيفة واآلمنة.
متابعة ومراقبة أداء المحطات وحل ما يواجهها من إشكاليات ومعوقات مثل تأثير تجمع الغبار
ومعالجته باستخدام تقنيات خاصة بحماية المحطات من الغبار وإزالته ومنع تراكمه.
تبني الهيئات الحكومية ذات العالقة دعم مشاريع إنتاج الطاقة الشمسية من أجل المحافظة على األمن
البيئي ،حيث تعتبر أحد الحلول للمشكالت البيئية والتغير المناخي.
التوسع في إنشاء محطات جمع وحصاد الطاقة الشمسية في المنشآت التي تستهلك كميات كبيرة من
الكهرباء كالوزارات والجامعات والمدارس والفنادق والمنتجعات والمصانع والمزارع والطرق
والمطارات ومراكز التسوق.
توعية المواطنين بأهمية استخدام الطاقة الشمسية على المستوى الشخصي في المنازل واألمالك
الخاصة كالمزارع.
وضع الخطط واالستراتيجيات للتعاون بين الهيئات الحكومية إضافة إلى القطاع الخاص ،وذلك لبناء
محطات للطاقة الشمسية وتطويرها وتمويلها .
استخدام تقنيات عالية لحصاد وإنتاج الطاقة الشمسية وتخزينها وتصديرها للدول األخرى.
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العوامل المؤثرة على الموارد المائية  :المنطقة العربيةأنموذجا
د.ابراهيم محمد علي الفقي
استاذ الجغرافيا السياسية المشارك
معهد األمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية
ملخص البحث
على الرغم من ان موضوع الموارد المائية في الوطن العربي واالزمات السياسية واالقتصادية والبيئية واالجتماعية
المتعلقة به ،قد تناولته ادبيات البحث في هذا المجال ،اال ان االحداث التي اعقبت ظهور النظام العالمي الجديد في عام
1990م ،واحتالل العراق للكويت ،وما تبع ذلك من تطورات واحداث خطيرة تعرض لها الوطن العربي في كافة
المجاالت ،دفعت الوطن العربيإلى التنبه عما يدور حوله من احداث وخاصة تلك المتعلقة بموارده المائية .ان االحداث
السابقة والتاليةالحتالل الكويت ،تيير الى ان الموارد المائية العربية ،كانت وال تزال ،تيهد تدهورا خطيرا في كافة
المجاالت وكافة القطاعات المنزلية ،والصناعية ،والزراعية ،وفي جميع الدول العربية بال استثناء،مما انعكس سلبا على
االمن المائي وما يرتبط به من قطاعات االمن االخرى مثل االمن الوطني ،والغذائي ،والعسكري ،والتنمية المستدامة بكافة
اوجهها ،وييكل تدهور الموارد المائية وال يزال عبئا على الحكومات العربية المتعاقبة والمجتمعات العربية دون ظهور
حل مناسب في االفق القريب لهذه الميكلة ،في كافة المجاالت السياسية ،واالقتصادية ،واالجتماعية ،والبيئية ،والتي تيمل
التدهور البيئي مثل الجفاف ،والتلوث البيئى وعوامل أخرى سياسية مثل الحروب،واالحتالل العسكري للموارد المائية ،او
عوامل سياسية مثل عدم توافق الحدود السياسية مع منابع الموارد المائية ،مما يجعل الدول العربية تحت سيطرة دول
المنابع  ،او تلك المتعلقة بالتكلفة االقتصادية المرتفعة الستيراد المياه او نقلها من خارج حدود الوطن العربي.
كلمات البحث
الموارد المائية العربية -العوامل السياسية -العوامل الجغرافية -العوامل االقتصادية-العوامل العسكرية -الحدود السياسية
مقدمة البحث
تيهدالمنطقة العربية ارتفاعا في عدد السككان وزيكادة متطلبكاتهم اليوميكة مكن المكوارد المائيكة الم تلفكة ،ومكا يرافكق ذلكك مكن
قصور في الت طيط وسوء اإلدارة لهذه الموارد ،وما نجم عنكه مكن اإلخكالل بكالتوازن بكين العكرض والطلكب .ويكزداد ا مكر
سوءا بالنسبة لدول المنطقة ما تيهده ا حوال المناخية من التغيرات وموجات الجفاف المتتالية باإلضافة إلكى تلكوث المكوارد
المائية ،كما دفعت ندرة ومحدودية الموارد المائية والفجوةالكبيرة بين العرض والطلكب علكى الميكاه إلكى زيكادة حكدة التنكافس
بين القطاعكات المسكتهلكة للميكاه ،ممكا يجعكل مكن مسكنلة ا مكن الغكذائي مسكنلة محفوفكة بالم كاطر فكي المنطقكة برمتهكا.ومن
المتوقع زيادة الدول التي تواجه ندرة الميكاه التكي تحكدث لعكدة أسكباب منهكا علكى سكبيل المثكال ال الحصكر ،االسكت دام الجكائر
وتجككاوز المسككتوى الطبيعككي المتككوفر للمككوارد المائية.وسككوء الظككروف الطبيعيككة التككي تجعككل مككن عمليككة التككوازن بككين الطلككب
والعرض عملية صعبة ومكلفة.والتلوث والتدهور البيئي الذي يؤدي إلى فقدان ومنع اسكت دام المكوارد المائيكة .وبكالنظر الكى
الظككروف الجغرافيككة الطبيعيككة وتزايككد السكككان بانهمككا السككبب الككذي قككد يقككود الككى حككرب الميككاه وهككي نظككرة ييككوبها كثيككر مككن
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الحذر،فالظروف الجغرافية الطبيعيكة مثكل الجفكاف او التصكحر هكي عوامكل خارجكة عكن ارادة االنسكان وهكي ايوكا عوامكل
ثابتة،باإلضافة الى ان العالقة بين االنسان والطبيعة هي عالقة محدودة ومبنية على اساس ان االنسان يستغل مكا هكو متكوفر
في الطبيعة وان الييء الذي يمكن لإلنسان عمله في هذه الحالة هو تعديل السكلو البيكري ليتوافكق مكع الطبيعكة .يعكد تزايكد
السكان عبئا على الموارد المائية ،فتزايكد السككان عامكل ايجكابي فكي التنميكة والتوسكع الرأسكمالي والنمكو االقتصكادي .ويككون
تزايد السكان ميكلة عندما تعجز الدولة او المجتمع في االست دام ا مثل للسكان وهذا ا مر ينطبق على الموارد المائيكة فكي
منطقة اليرق ا وسكط والتكي ال يمككن تفسكيرها فقكط علكى اسكس بيئيكة ،حيكث تيكير معظكم الدراسكات الكى ان ازمكة المكوارد
المائية ،يقع جزء منها على تزايد السكان او الوضع البيئي ،اال ان الجزء المهم في هكذه ا زمكة ،يقكع نتيجكة الفيكل فكي ادارة
الموارد المائية،والذي يت ذ عدة صور منها ،أو است دام التقنيات الحديثكة فكي االنتكاج ،او الت كزين ،او الحفك  ،او المعالجكة،
او االست دام ،او اعادة االست دام ،او الفيل في التعامل مع المكوارد المائيكة كمكادة اقتصكادية ،او وضكع سكعر حقيقكي يعككس
قيمة الموارد المائية االقتصادية ،او في خص صة قطاع الموارد المائيكة بكين القطاعكات المسكت دمة للميكاه ،اوادارة متكاملكة
للموارد المائية من خالل القوانين والتعريفات المائية ،او من خالل مراقبة الموارد المائية ،او من خكالل االسكت دام الرشكيدد
وصكككككنع القكككككرار ،وهكككككذا الفيكككككل التقنكككككي واالقتصكككككادي والمؤسسكككككي هكككككو السكككككبب الرئيسكككككي فكككككي ميككككككلة المكككككوارد
المائية()Selby,2005:329-332
وال تقتصر ميكلة الموارد العربية داخليا،فالحدود السياسية لبعض دول المنطقة ،خاصة فيما يتعلقبالموارد المائية التكي تنبكع
مككن خككارج الحككدود السياسككية للدولككة ،تجعككل مككن قوككية المككوارد المائيككة أمككرا شككديد الحساسككية ،إن لككم يكككن خطككرا بمككا فيككه
الكفاية.فميكككلة المككوارد المائيككة فككي الككوطن العربككي سككواء كانككت انهككارا او احككواض ميككاه جوفيككة عميقككة ميتركةتظهربسككبب
الوضع الجغرافي لهذه المجاري التي ال تتطابق فيها الحدود الجغرافية السياسية مع هكذه المجكاري ،ممكا يحكول دون توزيكع
المككوارد المائيككة بككين دول المنككابع ودول المصككب او دول االحككواض الميككتركة بالتسككاويفقط ،ب كل إن ممككا يزيككد ا مككر سككواء
بالنسبة للدول العربية أن هذه الدول تعد من الدول النامية ذات الكثافة السكانية العالية والنمكو السككاني المرتفكع ،ممكا يفكرض
عليها التوسع فكي المجكاالت الحوكريةو الزراعية والصكناعية وبالتكالي ازديكاد الحاجكة إلكى تكوفير كميكات ضك مة مكن الميكاه
لمواجهة متطلبات التنمية.كما تظهر العالقة بين الموارد المائية والسياسة من خالل صور الصراع أو التعاون بكافة أشككالها
السياسية واالقتصادية والعسكرية ،أو من خالل مياريع مائية يتم من خاللها االستحواذ على معظكم ميكاه المكورد المكائي مكن
قبل دولة واحدة أو من خالل القيام بوضع خطة إلنياء ميروع مائي ميتر يتم من خالله اقتسام فوائكد الميكروع بكين هكذه
الدول .إال إن عملية تقسيم الموارد المائية بين أكثر من دولة ،تتعرض للكثير من المياكل والعقبكات .فقكد اصكبح المكاء سكلعة
مهمة كالنفط وان حرب المياه كما تظهر في بعض االدبيات ستصبح مثل حروب النفط في القرن القكادم وان المكوارد المائيكة
ستقود الى قطع الروابط الهية بين ا طراف االقليمية .علكى النقكيض مكن ذلكك هنكا مكن يكرفض فككرة حكرب الميكاه ،اال ان
لهذه الفكرة نتائجها الجيوبوليتيكية،فقد يؤدي رفض فكرة الحرب بسبب المياه ،الى التعاون بين دول المنطقة او الى االسراع
في عملية السالم او ت فيف حدة النزاع بين الدول المتياطئة.
أهداف البحث
يهدف هذا البحث إلى-:


تفسككير تطككور ميكككلة المككوارد المائيككة فككي المنطقككة العربيككة وتحديككدالعوامل السياسككية والجغرافيككة والبيئيككة واالقتصككادية
المؤثرة في هذه الموارد.
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تفسير ديناميكية عالقات الموارد المائية بين دول المنطقة بهدف وضع تصور للسياسات التي يمككن إثبكات فاعليتهكا فكي
المستقبل القريب.



تفسكككير التكككنثيرات المحتملكككة لل ريطكككة الهيدروبوليتيكيكككة للمنطقكككة نتيجكككة لوجكككود دول أخكككرى غيكككر عربيكككة لهكككا تكككنثير
جيوبوليتيكي على الموارد المائية مثل تركيا وإسرائيل وأثيوبيا.



دراسة العالقة بين العوامل الجغرافية الطبيعية وتنثيرها على الموارد المائية العربية.

تساؤالت البحث
ترتكز تساؤالت الدراسة على ما يلي-:
ا ول :ماالعواماللسياسية والجغرافية واالقتصادية والبيئية المؤثرة على الموارد المائية العربية ؟
الثاني :ما االخطار والميكالت والمعوقات التي تواجه الموارد المائية العربية؟
الثالث :ما الحلول الممكنتبنيها لمواجهة الميكالت المتعلقة بالموارد المائية العربية مستقبال؟
منهج البحث
اعتمكد الباحككث فكي دراسككته للعوامكل المككؤثرة علكى المككوارد المائيكة العربيككة علكى المككنهال االسكتقرائي التحليلككي بهكدف تحليككل
العالقككة بككين العوامككل المككؤثرة علككى المككوارد المائيككة واالخطككار والميكككالت التككي تواجككه المككوارد المائيككة العربيككة ،والنتككائال
المتوقعة مستقبال ،والحلول التي تسهم في التغلب على هذه الميكالت .
أوال:العوامل الجغرافية المؤثرة على الموارد المائية العربية جيوبوليتيكيا
أ-العوامل الجغرافية
يستمد الوطن العربي موارد المائية من اربعة مصادر رئيسية هي-:


االنهار

يقدر معدل الموارد المائية المتجددة في الوطن العربي بنحو  250مليار م/3السنة مكا نسكبته  %35يكنتي عكن طريكق االنهكار
القادمة من خارج حدوده او نحو 125مليار م 3منها  56مليار م 3عن طريق نهر النيل و 28مليار م 3من نهر الفكرات و28
مليار م 3من نهر دجلة(مجلة التحلية)82 :1432،


األمطار

تعد ا مطار من اهم موارد المياه في الوطن العربي والتكي تعتمكد عليهكا فكي بنكاء اقتصكادها الزراعكي .وتبلك كميكة االمطكار
التي يتلقاها الوطن العربي ما بين  2200-2100مليار م /3السنة وتتراوح المعدالت السنوية للتساقط ما بين  400-250ملكم
وقد تتجاوز  1000ملم في بعض المناطق مثل جبال لبنان والساحل السوري ومرتفعات اليمن .وتتساقط ما نسبته  %60مكن
االمطار في فصل الصيف في السودان واليمن وما نسبته  %40من االمطكار فكي فصكل اليكتاء فكي المغكرب وشكمال افريقيكا
والدول المطلة على ساحل البحر االبيض المتوسط(مجلة التحلية )81 :1432


المياه الجوفية العميقة

تقدر كمية المياه الجوفية العميقة الم تزنة في الوطن العربي بنحو  7734مليار م 3وتبل المياه المتجددة منها نحو  42مليار
م/ 3السنة اما المتاح لالست دام فيبل نحو  35مليار م 3وتتصف هذه المياه بانهكا غيكر متجكددة .ومكن اهكم االحكواض حكوض
النوبة بين مصر وليبيا والسودان وهكو مصكر الميكاه للنهكر الصكناعي الكبيكر فكي ليبيكا وحكض العكرق اليكرقي الواقكع جنكوب
جبال اطلس في الجزائر والحوض الثالث حوض الديسي الواقع بين االردن والسعودية(مجلة التحلية )84 :1432،


الموارد المائية السطحية العربية
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تقدر بنحو  296مليار م /3السنة ،ينتي منها  % 70من خارج الدول العربية،ويستهلك قطاع الزراعة نحكو  %89مكن جملكة
هذه الموارد و %6للقطاع المنزلي و %5للقطاع الصناعي .إال أن هذه الكمية تتعرض للهدر لعدة عوامل وفي حكال تحسكين
اعادة االست دام بنسبة  %70سيعمل ذلك على توفير نحو  50مليارم /3السنة (خويري)75 :2014 ،
هنا العديد من العوامل الجغرافية المؤثرة على الموارد المائية العربية جيوبوليتيكيا ،من أهمها-:
 -1عامل الموقع الجغرافي
أ -أدى الموقع الجغرافي للوطن العربي ضمن العروض المدارية الجافة إلى أن يغلب عليه صفة المناخ الصحراوي الجكاف
الذي يمتاز بالحرارة اليديدة والجفاف وعدم انتظام سقوط ا مطار وتذبذبها من حيث الكمية والفصلية والموقع .
ب -نتال عن موقع الوطن العربي ،ضمن العروض المدارية ،مظهكر جغرافكي رخكر لكه تكنثير جيوبكوليتيكي ال يمككن تجاهلكه،
هو قلة اليبكات المائية الدائمة الجريان باستثناء ا نهار الكبرى مثل أنهار الفرات ودجلة والنيل وا ردن ،وهذا المظهر هكو
الذي اعطى الوطن العربي صورة جغرافية فريدة تتوح من خالل مقارنة مساحة أحواض هذه ا نهكار (1.462.410ككم)2
مكككع مسكككاحة الكككوطن العربكككي التكككي تبلككك نحكككو 14مليكككون ككككم(.2المرككككز العربكككي لدراسكككات المنكككاطق الجافكككة وا راضكككي
القاحلة)11: 1993،
ج-إما المظهر الجيوبوليتيكي اآلخرفهوظاهرة ضعف شكبكات المكوارد المائيكة،فمعظم اليكبكات المائيكة تسكتمد معظكم مياههكا
من مناطق تقع خارج الحدود السياسية للوطن العربي مثل تركيا والهوبة ا ثيوبية وهوبة البحيرات االستوائية.
د -عامل جيوبوليتيكي رخر يتمثل في أن معظم دول الوطن العربكي أصكبحت تحكت خكط الفقكر المكائي ،باسكتثناء بعكض دولكه
مثل سوريا والعراق والسودان وموريتانيا وعمان ،خاصة وان حوالي  %62مكن ميكاه أنهكاره تكنتى مكن منكاطق تيكغلها دول
غير عربية  ،باإلضافة إلى ضياع نسبة كبيرة من أمطاره بسبب زيادة معدالت التب ر الناجمة عن ارتفاع درجكات الحكرارة
حيث يويع حوالي  %90من كميات ا مطار المتساقطة بسبب التب ر (سعيد.)68-67: 1992،
هـ-هنا تنثير جيوبوليتيكي رخر ال يمكن إغفاله نجم عن الموقع الجغرافي للوطن العربي ،فيبكة الموارد المائية النهرية في
الوطن العربي ،ال تتوفر إال في  14دولة عربية ت تلف أطوالها وكميات مياهها من دولة خرى ،وهذه الدول هكي السكودان
والعراق ومصر والمغرب وسوريا والجزائر والصومال وموريتانيا ولبنان وا ردن ،أمكا الكدول ا خكرى فيكبكات مواردهكا
المائية عبارة عن أودية موسمية كما هو في كل من المملككة العربيكة السكعودية وعمكان واليمن(التقريكر االقتصكادي العربكي
الموحد.)42 :1987،
و -تمتككد اآلثككار الجيوبوليتيكيككة للموقككع الجغرافككي إلككى العالقككة بككين دول المنككابع ودول المصككب ،فككالموقع الجغرافككي للمككوارد
المائية بين دول المنبع والمجرى والمصب يلعب دورا سياسيا خطيرا ،فتركيكا بحككم موقعهكا الجغرافكي كدولكة منبكع تمكارس
السكيطرة الفعليكة علكى انسكياب نهكري دجلكة والفكرات نحكو كككل مكن سكوريا والعكراق ،خاصكة وأنهكا تعكد دولكة قويكة عسكككريا
واقتصاديا مقارنة بالعراق وسوريا ،اللذان يمران حاليا بفترة من االضطرابات والحروب ا هلية ،وعلى الرغم مكن أن نهكر
دجلة يكتسب معظم موارده المائية من المرتفعات الواقعة في العراق،إال أن الفرات الذي يستمد حوالي  %90من مياهكه مكن
المرتفعات في تركيا ،قد منح تركيا السيطرة بيكل كبير على تدفق مياه النهر(.)TheEconomist,1995-1996:74
-2عامال الطقس والمناخ
أ-عامل المناخ
يؤثر المناخ جيوبوليتيكيا على الموارد المائية العربية ،خصوصا عاملي الحرارة والتب ر ،فالوطن العربي يمتاز بوجود
فصلين مناخيين رئيسيين هما الصيف واليتاء ،فموقع الوطن العربي ضمن النطاق الصحراوي ،باإلضافة إلى مساحته
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الهائلة ،أدى إلى اختالف كبير في عناصر المناخ وهي الحرارة والرطوبة والوغط الجوي والرياح من منطقة خرى
ومن فصل خر.
على الرغم من كمية االمطار الو مة التي يتلقاها الوطن العربي،إال أن هذا التساقط يتنثر أيوا بعامل التب ر ،الذي ي تلف
بككدوره مككن منطقككة خككرى ،وطبقككا للفصككلية فككي الموقككع الواحككد (المركككز العربككي لدراسككات المنككاطق الجافككة وا راضككي
القاحلة 10-8: 1993،وال يقتصر تباين سقوط ا مطار من منطقة خرى فقط ،بكل يمتكد ا مكر لييكمل التبكاين داخكل الدولكة
الواحكدة،ففي لبنكان،على سكبيل المثكال ،ي تلكف تسكاقط ا مطكار بكين البقكاع اليكمالي ،والسكاحل ،والجبكال اللبنانيكة،حيث يبلك
معدل ا مطكار السكنوي مكا بكين 2000-900 ،800 ،200ملم/السكنة بكين هكذه المنكاطق علكى الترتيكب .وقكد ترتكب علكى هكذا
االختالف بين المناطق فكي الدولكة الواحكدة ،اخكتالف أهميكة ا مطكار المتسكاقطة ودورهكا فكي الزراعكة،فبينما تقكوم الزراعكة
البعليككة فككي المنككاطق ذات ا مطككار المتوسككطة أو الغزيككرة سككنويا كمككا فككي شككمال إسرائيل(فلسككطين المحتلككة)،ولبنان،وغرب
سو ريا،تقوم الزراعة المروية في المناطق ا خرى من هذه الدول،مما يعني أن استهال المياه يكزداد فكي المنكاطق التكي تقكل
فيها ا مطار وزيادة استهال المياه نتيجة للري (الحجار.)23-20 :1997،
مع ا خذ بعين االعتبار العوامل المناخية والزراعية ا خرى مثل نوع المحصول الزراعي واستهالكه مكن الميكاه والحكرارة
وعامل التربة وغير ذلك .حيث تقدر كمية المياه التي تويع بالتب ر من ميكاه ا نهكار والبحيكرات بنحكو 55مليكار م/ 3السكنة.
ويؤدي اختالف عناصر المنكاخ مكن حكرارة و أمطكار وتب كر وتنثيرهكا علكى كميكة الميكاه المتكوفرة إلكى التكنثير علكى إنتاجيكة
الهكتار الواحد من الحاصالت الزراعية من دولة إلى أخرى(التقرير االقتصادي العربي الموحد.)51-42 :1987،
ب-عامل الطقس
من الصعب تقديم أو تحديد صورة حقيقية لمعدالت استهال الفرد العربي من المياه لعدة عوامل منها :ان هذه المعدالت
يجب أن تبنى على مدى كفاءة است دام الموارد المائية ،وطرق توزيعها ،وا دوات وا جهزة التي تقوم على
توزيعها،وكمية المياه المتوفرة ،أوالتي يمكن توفيرها في المستقبل ،واالحتياجات المستقبلية لهذه الموارد،حيث من المتوقع
نتيجة للعوامل المناخية أن يزداد معدل استهال الفرد من المياه المنزلية في المدن الكبرى عنها في القرى والمناطق ا قل
سكانا ،بل ان اختالف معدالت استهال الفرد العربي للمياه المنزلية ي تلف في المدينة الوحدة من فترة خرى (صيفا –
شتاء ،المواسم ،الموقع في طرف المدينة،ومدى توفر وسائل نقل المياه )(.)Husseiny &Abdul-fattah,1976:2Hبل
ان معدل استهال المياه ،يزداد كلما زاد معدل الحرارة ،أي ان العالقة طردية بين زيادة استهال المياه وزيادة درجة
الحرارة .ومن المهم عند التحدث عن جيوبوليتيكية العامل المناخي وعالقته بالموارد المائية،دراسة نمط استهال المياه ،إذ
أن هنا زيادة في استهال المياه عند ارتفاع درجة الحرارة ،وبالتالي ظهور نمطية متكررة مثل زيادة استهال الموارد
المائية في الصيف عنها في اليتاء ،او ارتفاع معدل االستهال في أيام العمل عنها في أيام اإلجازات،فاستهال المياه
ين فض في اليتاء بمعدل  %80بينما يزداد في الصيف بنسبة (%125العزيزي .)29: 1407،
ب-العوامل البشرية
 -1عامل التزايد السكاني
يعد العامل السكاني من العوامل الجيوبوليتيكية المهمة والمؤثرة على الموارد المائية في الوطن العربي ،فقد أدى التزايد
السكاني ،والتنمية االقتصادية في الوطن العربي ،خالل ا ربعين عاما الماضية ،إلى نووب بعض الموارد المائية في
الوطن العربي .ومما زاد من تنثير هذا العامل تدهور نوعية الموارد المائية ،وان فاض مستوى إدارتها ،لتصبح ميكلة
رئيسية في عدة دول.فقد تواعف عدد سكان المنطقة العربية ثالثة أضعاف ما بين عامي عامي 1970م2010 -م ليرتفع
من  128مليون نسمة إلى  359مليون نسمة ومن المتوقع أن يصل عدد السكان في عام 2050م إلى  598مليون نسمة أو
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ما يعادل زيادة بنسبة الثلثين أو ما يعادل  239مليون نسمة ()Mirkin, 2010:9فاذا وضعنا في االعتبار ارتفاع عدد
السكان بحلول عام 2050م فان الزيادة في السكان يرافقها ان فاض بنسبة  %25في سقوط االمطار نتيجة التغيرات
المناخية وزيادة نسبة التب ر الى  %25وان الزراعة التي تعتمد على الري من االمطار سيتراجع متوسط المحصول بنسبة
( %20مجلة التحلية)79 :1432،


من المتوقع وفي ظل الزيكادة السككانية المرتفعكة التكي تيكهدها دول المنطقكة والتكي تصكل إلكى أكثكر مكن  % 3فكي بعكض
الدول أن ين فض نصيب الفرد خالل الفترة ما بين 1955م2025-م لعدد من الدول حسب الجدول رقم( ) 1م/ 3السنة
جدول رقم() 1انخفاض نصيب الفرد من المياه في بعض الدول العربية(م )3حتى عام 2025م
الدولة

1995م

1990م

2025م

األردن

906

327

121

مصر

2561

1123

630

لبنان

3088

1818

1113

المصدر FAO,2003:8
ترتكزميكلة الموارد المائية في الوطن العربي أساسا في أن  % 50من سكانه يعتمدون على موارد مائية نهرية ال تنبع مكن
دولهم(الحجار .)42 :1997 ،سكانيا ،يعتمد أكثر من  %50من سكان المنطقة العربية على مياه ا نهار الدولية ،بينما يعتمكد
ربع السكان علكى الميكاه الجوفيكة وميكاه محطكات التحليكة (التميمكي.)147 :1997،إن تزايكد السككان يحتكاج إلكى تكوفير المكاء
والغككذاء للماليككين الككذين يتزايككدون بصككورة سككريعة ممككا يككؤدي إلككى تنككاقة كميككة الميككاه المتاحككة والمحككدودة أصككال،بل والككى
نووبها على المدى القصير،ومما يزيد الميكلة تعقيدا تزايد عدد السكان في الوطن العربكي وهكذه الزيكادات السكريعة ترجكع
إلى عدة عوامل منها ان فاض نسبة الوفيكات والتكي تقابلهكا نسكبة والدة مرتفعة(الطرابلسكي .)95-94 :1991،ومكن العوامكل
ا خرى ما رافق عملية التزايد السكاني ،من تزايد إنياء المراكز الحورية ،وسكنى المدن ،وهكي ظكاهرة تنتيكر فكي معظكم
دول المنطقة،مما ضاعف عدد سكان المدن ،وزيادة معدالت الهجرة إليها ،وبالتالي النقة في إمدادات المياه المحدودة.
-2تناقص نصيب الفرد من المياه
تؤدي ندرة الموارد المائية،ونمو السكان وارتفاع مستوى المعيية إلى خفض وفرة الموارد المائية المحدودة اصالفي الوطن
العربي فقد ان فوت حصة الفرد من المياه من 921م /3للفرد في عام 2002م إلى 727م/ 3الفرد بعد عقد من الزمن .كما
تبع ذلك إزدياد عدد الدول التي تقع تحت خط ندرة المياه من 1000م/3للفرد  /الى  16دولة من مجموع  22دولة عربية
ليصل متوسط نصيب الفرد إلى 292م /3السنة في عام 2011م ،ويعيش ما يقرب من  %75من سكان المنطقة العربية
تحت مستوى "الندرة" للمياه ونحو النصف يعييون تحت مستوى "ندرة المياه اليديدة" والتي تبل

أقل من

500م/3الفرد/سنة ()UNESCO, 2015:78
تقدر الموارد المائية المتجددة للمنطقة العربية بحكوالي  338مليكار م /3السكنة .امكا نصكيب الفكرد مكن هكذه الميكاه فكال يتجكاوز
760م /3فككككي عككككام 2007م من فوككككا مككككن 1107م /3السككككنة عككككام 1990م مقارنككككة بنصككككيب الفككككرد عالميككككا الككككذي يبلكككك
7000م/3للفرد/السنة .من المتوقع أن يتراجع نصيب الفرد العربي إلى 724م/3الفرد/السنة فكي عكام 2030م .علكى مسكتوى
الدول ازداد عدد الدول العربية إلى ما دون خط الفقر المائي من ثالثة دول في عام 1955م هي ا ردن والبحكرين والكويكت
إلى أحد عير دولة في عكام 1990م ومكن المتوقكع أن تكزداد لتصكل إلكى  15دولكة بحلكول عكام 2025م (خوكيري:2014 ،
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وتيير التوقعات إلى ازدياد االستهال المنزلكي للميكاه فكي الكوطن العربكي إلكى 40,17مليكار م 3عكام 2015م ،وسكيقابل هكذا
االستهال ازدياد استهال الفرد للمياه ليرتفع إلى 250لتر/اليوم ،مقارنة باستهال الفرد في أمريكا والذي يتجكاوز 700لتكر
/اليوم ،ممكا يعنكي أن دول المنطقكة العربيكة بحاجكة إلكى تكنمين أكثكر مكن  25مليكارم 3مكن الميكاه لتغطيكة االسكتهال المنزلكي
لوحده عام 2015م(0.خيكر وعككر )96-95 :1990،كمكا يعكد نمكو المكدن ،كإحكدى مظكاهر التحوكر،إحدى الميككالت التكي
تواجهها الموارد المائية نظرا ً الزدياد حاجة سكان المكدن إلكى تكوفير الميكاه بنوعيكة وكميكة معينكة ،وككذلك تكوفير الغكذاء ممكا
يزيد من الوغط على الموارد المائيكة المتاحكة للقطكاع الزراعكي الكذي يسكعى إلكى تكوفير الغكذاء لسكاكني المكدن .وال يقتصكر
ا مر على توفير الغكذاء فقط،بكل يمتكد ا مر،نتيجكة للتحوكر ونمكو المكدن،إلى أهميكة تكوفير خكدمات الصكرف الصكحي لهكذه
المدن بهدف توفير بيئة صالحة للسكنى وإعادة است دام مياه الصكرف الصكحي مكرة أخكرى بعكد معالجتهكا ،إذ أن عكدم تكوفر
خ دمات الصكرف الصكحي للمكدن ،سكيؤدي إلكى انتيكار ا مكراض وخاصكة تلكك المتعلقكة بالميكاه الملوثكة .وقكد تكدفع العوامكل
الميار إليها مثل التحور واتساع المدن وضعف خدمات الصرف الصحي والجفاف ونمكو السككان إلكى خلكق ميككلة أخكرى
ترتبط بالموارد المائية (.)Somlyody&Varis,2006:192-193
 -3تزايد الفجوة الغذائية
ييككير التقريككر االقتصككادي العربككي الموحككد إلككى أن "الفجككوة الغذائيككة تمثككل ميكككلة ذات أبعككاد سياسككية واجتماعيككة ،وتتطلككب
المواجهة المالئمة لتحقيق ا من الغذائي العربي وتكثيف الجهكود العربيكة علكى المسكتويين الكوطني واإلقليمكي لتوسكيع نطكاق
االسككتثمار فككي القطككاع الزراعككي لتحككديث طككرق اإلنتككاج وتككوفير كافككة مسككتلزمات اإلنتككاج …"(التقريككر االقتصككادي العربككي
الموحد.)21 :1990،
ترجع أهمية ا مكن الغكذائي الكى ان مكا يكتم تحقيقكه يعتمكدعلى تحسكين النمكو االقتصكادي وإدارة المكوارد المائيكة وا راضكي
الم صصكككةلإلنتاج الزراعكككي باإلضكككافة إلكككى تنظكككيم النمكككو السككككاني بهكككدف المحافظكككة علكككى المكككوارد المائيكككة المحكككدودة
( )FAO,2003:5اال ان السياسات التي تبعتها معظم دول المنطقة فيلت في انجازها بصورة مقبولة فكي أدنكى صكورها،او
علككى االقككل تحقيككق إدارة متوازنككة للمككوارد المائيككة المحككدودة أو اسككت دام ا راضككي الزراعيككة بصككورة كفككؤة ممككا جعككل قلككة
الموارد المائية تتفاقم بصورة أسوأ من ذي قبل .وال يقتصر تنثير التزايد السكاني على الموارد المائية فقكط ،بكل يمتكد لييكمل
ا من الغذائي الذي يعتمد بصورة غير مباشرة على وفرة الموارد المائيكة لتتوكح بصكورة جليكة البعكد الجيوبكوليتيكي اآلخكر
بارتبككاط ا مككن الغككذائي بصككورة أساسككية بككالموارد المائيكككة ،ودورهككا السياسككي فككي تحقيككق اسككتقرار ا وضككاع السياسكككية
واالقتصادية واالجتماعية للدول العربية،حيث يظهر هذا التنثير من خالل ازدياد الفجوة الغذائية وارتباط وفرة الغكذاء بكوفرة
الموارد المائية.خاصة وان عكدد سككان المكدن العربيكة يتزايكدون بمعكدل يبلك نحكو  %5مقابكل  %0.9مكن سككان الريكف أمكا
معكدل النمككو السككاني فككي الككدول العربيكة فيبلك نحككو  %2.3سكنويا وهككذا التفككاوت بكين المعككدلين يوضككح أن هنكا تفاوتككا بككين
المعدلين وداللة على معدالت النزوح المرتفعة من القطاع الزراعي إلى القطاعات ا خرى ( ال وري)76 :2014،
فبينما تتصف الموارد المائية العربية بمحدوديتها،ييهد الوطن العربي اتساعا في الفجوة الغذائية وزيكادة سككانية،ترتب علكى
ذلك زيادة في معدل استهال الغذاء بنسبة تصل إلى  %5في الوقت الذي يتزايد إنتاج الغذاء في الوطن العربي بنسكبة %2
سنويا.فالدول العربية تستورد نحو  %40من إجمالي ما يستورده العالم الثالث من المكواد الغذائيكة ،وهكو مكا يعكد نسكبة عاليكة
جدا وت لف حقيقي في مجال الزراعة(التميمي.)128-127 :1997،كما يؤدي النمو السكاني إلى تزايد االسكتهال الغكذائي،
وبالتالي تزايد خطورة ثغرة ا من المائي العربي ،بعجز مائي مقداره 176مليارم 3في عكام 2025م ،وسكيرافق هكذا العجكز
زيادة في استهال الغذاء بمعدل يصل إلى / %5السكنة ،بينمكا يتكراوح إنتكاج الكوطن العربكي مكن الغكذاء مكا نسكبته %2-%1
(فككارس .)27 :1993،ولكككي يككتم تحقيككق المعادلككة بككين نمككو السكككان المتزايككد ،وتككنمين الغذاء،البككد أن يككتم تككوفير مككا مقككداره
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435مليار م 3في عام 2025م ،لمواجهة الفرق بين تحقيق النمو في اإلنتاج الزراعكي ،ومواجهكة نمكو الطلكب علكى الغكذاء،
والذي يبل  % 2.5في السنة و %6في السنة على الترتيب (.العبدهللا)7 :1992،
وال تقتصر المسنلة على استيراد الغذاء من ال كارج ،بكل إن اإلنتاجيكة الزراعيكة العربيكة تتصكف بهبكوط إنتاجيتهكا مكن حيكث
المساحة والغلة ،وهذا يرجع إلى عدد مكن العوامكل منهكا ،الت لكف الزراعكي ،وان فكاض إنتاجيكة المكزارع العربكي ،وتكدهور
التربككة ،وضككعف االسككتثمارات الزراعيككة ،وقلككة كفككاءة اسككت دام الميككاه الم صصككة للككري( المصككري.)30 :1996 ،تسككتهلك
الزراعة في الوطن العربي ما نسبته  %85مكن الميكاه مقارنكة بالمتوسكط العكالمي الكذي يبلك  %70امكا كفكاءة الكري فنسكبتها
 %30مقارنككة بالمتوسككط العككالمي الككذي يبل ك  %45كمككا ييككهد الككوطن العربككي افراطككا فككي اسككت دام الميككاه الجوفيككة وبالتككالي
ان فاض كمياتها وتلوثها حيث يتم تصريف اكثر مكن  %43مكن فاقكد الميكاه امكا الميكاه المعكاد اسكت دامها فتبلك نسكبتها %20
(مجلة التحلية  )79 :1432،طبقا للمقننات الزراعيكة فكان انتكاج هكتكار مكن الحبكوب التكي تصكل الكى  4طن/هكتكار فكي دول
مجلس التعاون على سبيل المثال ،مع ا خذ في الحسبان استهال الهكتار الواحد حوالي  7500م 3إلنتاج طكن مكن الحبكوب
ال تقككل عككن  750دوالر فككي الوقككت الككذي يبل ك متوسككط سككعر اسككتيراد الحبككوب والككدقيق فككي الككدول العربيككة حككوالي 151
دوالر/الطن في عام 2002م(صادق)2005:17،
وصلت الفجوة الغذائية من القمح والحبوب في الوطن العربي إلى حوالي  601مليون دوالر في عام 1970م ثم إلكى حكوالي
 10.49مليار دوالر عام 1980م ،ثم إلى  11.70مليكار دوالر عكام 1990م وحكوالي  13.52مليكار دوالر فكي عكام 2000م
وحوالي  18.19مليار دوالر عام 2006م ثم ارتفعت إلى  24.91مليار دوالر في عام 2007م ثم  29.86مليار دوالر وفي
عام  2008م  ،وتتنثر الفجوة الغذائية بعدد من العوامل الداخلية وال ارجية ولعل أهمهكا قوكية المكوارد المائيكة .وقكد وصكلت
القيمة التراكميكة للفجكوة الغذائيكة العربيكة إلكى حكوالي  407مليكار دوالر خكالل الفتكرة الممتكدة مكا بكين  2008-1980م ومكن
المتوقككع أن تصككل قيمككة الفجككوة الغذائيككة إلككى حككوالي  44مليككار دوالر فككي عككام 2020م وإلككى حككوالي  71مليككار دوالر عككام
2030م بمعدل  %5سنويا متنثرة في ذلك بتزايد السكان وا سعار (خويري()69 :2014 ،رل الييخ)13 :2008،
-4تزايد الطلب على الموارد المائية
تيير الدراسات إلى الوضع المائي الحرج الذي يتعرض له الكوطن العربكي ،فنحكو  %67مكن مكوارد الميكاه العربيكة النهريكة
هي موارد تنبع من خارج حدود الكوطن العربكي ممكا يعنكي عكدم إمكانيكة السكيطرة علكى هكذه المكوارد وبقائهكا فكي أيكدي دول
الجكوار العربكي ،كمكا أن الكوطن العربكي الكذي ييكغل نحكو  %9مكن مسكاحة اليكابس ويوكم نحكو خمكس سككان العكالم ،إال أن
موارده المائية تقدر بنحو  %7.4من إجمالي الموارد المائية على المستوى العالمي ،ويرافق هذا ان فاض فكي نصكيب الفكرد
العربي الذي ال يزيد عن 1744م / 3السنة ،في الوقت الذي يبلك نصكيب الفكرد العكالمي فكي المعكدل 12900م /3السكنة ،هكذه
العوامل ،وعلى افتراض أن استهال الفرد يتراوح مكا بكين 1000-800م ،3فكإن الكوطن العربكي سكيواجه عجكزا مائيكا يقكدر
بنحو 130مليارم /3السنة وأنه بحاجة إلى 200مليار م / 3السكنة لمواجهكة متطلبكات اليكرب والكري والصكناعة (المصكري،
 )24 :1996ويواجه النقة في العرض زيادة في الطلب على الموارد المائية ،ففي عام 2030م سيصل عدد سكان المنطقة
العربية إلى  735مليون نسمة بزيادة سكنوية تبلك  %3.5ممكا يعنكي أن االحتياجكات المسكتقبلية تبلك  821مليكار م 3فكي عكام
 2030م .كما أن االستهال المنزلي سيرتفع بالوكرورة ،نتيجكة لتزايكد السككان ،إلكى نحكو 40.173مليكار عكام 2015م علكى
أساس استهال الفرد اليومي والذي يبل 250لتر  /اليوم ،وهذا سيجعل من فاتورة الطلب على المياه الم صصة لالستهال
المنزلككي تصككل إلككى أكثككر مككن 35مليككار م 3فككي عككام 2015م (المصككري .)28 :1996 ،وال يقتصككر ا مككر علككى االسككتهال
المنزلي من المياه فقط ،بل يمتد ا مر إلى ضرورة زيادة المياه الم صصة للزراعة لتنمين الغذاء.
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ج-العوامل االقتصادية
هنا العديد من العوامل االقتصادية المؤثرة على الموارد المائية العربية ومنها على سبيل المثال ال الحصر-:
-1التكلفة العالية إلنتاج المياه
ييير تقرير إلى أن إنفاق دول منطقة اليرق ا وسط على توفير المياه وتنقيتهكا يفكوق إنفكاق بقيكة دول العكالم مجتمعكة ،حيكث
يصل معدل اإلنفاق لتوفير استهال الفرد من المياه فكي منطقكة اليكرق ا وسكط إلكى  300دوالر طبقكا سكعار عكام 1984م
وهذا الرقم يعادل ضعف ما تنفقه القارة ا مريكية وخمسة أضعاف ما تنفقه دول جنوب شرق رسيا
فقد قدر البنك الدولي تكلفة المياه في الكوطن العربكي ب  300دوالر للفكرد فكي عكام 1985م ممكا يجعلهكا التكلفكة ا علكى بكين
دول العالم وهي ضعف تكلفة الماء للفرد في أمريكا وأكثر من خمسة أضعافها فكي جنكوب شكرق أسكيا .وتوكع معظكم الكدول
العربيككة أسككعارا للميككاه ،مثككال ذلككك ،مصككر وا ردن وسككوريا ،سككواء كككان االسككت دام منزليككا أو صككناعيا أو زراعيككا ،إال أن
المالح أن هذه ا سعار ال تغطي تكلفة عمليات است راج المياه أو الصيانة(( )Starr, 1991المصري)40 :1996 ،
إال أن هكذا الوضكع ازداد سكوءا نتيجكة عكدة عوامكل منهكا ،زيكادة السككان واتجكاه معظكم دول المنطقكة نحكو تبنكي اسككتراتيجية
زراعية تهدف إلى توفير الغذاء وتحقيق ا من الغذائي ليعوبها ،حيكث تسكتهلك الزراعكة فكي المنطقكة نحكو  %90مكن جملكة
الموارد المائية المتاحة ،في الوقت الذي تسكهم فيكه الزراعكة مكا بكين  %20-%15مكن الكدخل القكومي للمنطقكة بصكفة عامكة.
ويزيد من الميكلة ،عدم كفاءة است دام الموارد المائية للزراعة،فعلى سكبيل المثال،يحتكاج إنتكاج محصكول طكن مكن الحبكوب
في المنطقة إلي أكثر من 15000م 3من المياه إلنتاجه ،بتكلفة تصل إلى  1500دوالر في الوقت الكذي يبلك سكعر الطكن مكن
القمح المستورد أقل من  300دوالر (.)MEED,1995:6
وبمقارنة تكاليف است راج واست دام الموارد المائية التقليدية مثل المياه الجوفية واآلبار ،بالموارد المائية غير التقليدية مثكل
اعذاب مياه البحر ،أو إعادة است دام مياه الصرف الصحي أو الزراعي ،نجد إن هذه ا خيرة تعد ذات تكلفة عاليكة ممكا يحكد
من قدرة معظم الدول العربية سواء تلكك التكي تسكت دم المكوارد المائيكة التقليديكة أو غيكر التقليديكة علكى االسكتثمار فكي مجكال
الموارد المائية(التقرير االقتصادي العربي الموحد.)25 :1995،باإلضافة إلكى أن محطكات التحليكة ،علكى الكرغم مكن تكوفر
تقنياتها،تحتاج إلى تقنيكة عاليكة جكدا فكي اإلنياءوالتيكغيل والطاقكة واإلدارة والصكيانة والتقنيكة المسكت دمة ورؤوس ا مكوال
الو مة،فإنيكككاء محطكككة تحليكككة متوسكككطة الحجكككم (سكككعة 40مليكككون م/ 3السكككنة) تبلككك تككككاليف إنيكككائها نحكككو  500مليكككون
دوالر(.)Savage,1991:4حيث تبل تكلفة إنتاج المتر المكعب من الميكاه المحكالة ب 1,3دوالر ،ممكا يعنكي إن تكلفكة إنتكاج
المتر المكعب من المياه المحالة ،قد تكون أكثر من ذلك بكثير،خاصة إذا لم يؤخذ في الحسبان مدخالت اإلنتاج ا خرى مثكل
الصيانة والتيغيل والطاقة وغيرها( .)Kemp,1996:3ومن المتفق عليه أن تكلفة تحلية مياه البحكر تزيكد بنحكو  5-3مكرات
عن تكلفة مياه اآلبار من سعة محطة التحلية نفسها .ف الل عام 1990م كانت التكلفة اإلجمالية لتحلية المتر المكعب من ميكاه
اآلبككار تتككراوح مككا بككين  6 -0,25دوالر ( أو مككا يعككادل  2,4 -1دوالر  1000/جككالون ) أمككا التكلفككة اإلجماليككة لتحليككة متككر
مكعب من مياه ما بين  4-1دوالر (  16-4دوالر  1000/جالون ) ( بوروس  ،بدون تاريخ 33 :ـ)34أما في الكدول التكي ال
تعتمد على مياه التحلية ،فان سعر المتر المكعكب مكن الميكاه الم صصكة للري،يعتبكر االقكل مقارنةبسكعر المتكر المكعكب مكن
الميككاه المحككالة ،ففككي ا ردن علككى سككبيل المثككال يبل ك سككعر المتككر المكعككب 30سككنتا ،أمككا سككعر المتككر المكعككب مككن الميككاه
الم صصة للصناعة في ا ردن فهي  15دوالر للمتر المكعب(.)MEED,1995:6
-2التكلفة العالية للمنشآت المائية و إنتاج المياه
اتجهت بعض الدول العربية ذات الموارد المائية المحدودة سواء في مواردها من المياه الجوفية العميقة أو الموارد المائية
السطحية كا نهار أو ا مطار ،إلى البحث عن موارد مائية غير تقليدية مثل محطات التحلية أو إعادة است دام المياه وذلك
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للوفاء بمتطلبات التنمية .وقدرافق اتجاه هذه الدول نحو مواردها غير التقليدية وفرة مواردها المالية ورخة الطاقة
المست دمة في انتاج المياه ،وبالتالي بناء محطات ض مة لتحلية مياه البحر .فقد أنفقت ست من دول مجلس التعاون باليين
الدوالرات النتاج كميات ض مة من المياه.)FAO,2003: 7(.
تلبي محطات التحلية ،بعد التدهور الذي تعرضت له المياه الجوفية كما ونوعا من جراء اإلسراف في سحبها ،إلى زيادة
اعتماد هذه الدول على محطات التحلية خاصة حيث تست دم مياهها بصورة رئيسية في تزويد السكان بمياه اليرب
واالست دامات المنزلية ا خرى .وعلى الرغم من التكلفة العالية النتاج المياه من هذه المحطات ،إال أن الوضع القائم ييير
إلى اتجاه معظم دول المجلس نحو زيادة االعتماد على محطات التحلية لفترات طويلة ،نتيجة لتزايد السكان وارتفاع
معدالت التحور والنمو االقتصادي المتسارع في العديد من القطاعات التنموية ا خرى مما يزيد من ا عباء المالية الواقعة
على هذه الدول في ظل تذبذب أسعار النفط في ا سواق العالمية.ويواجه قطاع المياه المنزلية معولة أخرى،فمن المعروف
أنه كلما ارتفعت أسعار المياه ،كلما ان فض استهالكها من قبل أفراد المجتمع،أما اذا ان فوت أسعارها ،فإن استهال الفرد
منها يتجه عادة نحو التزايد.وال يتوقف استهال المياه على ارتفاع أوان فاض تكاليفها فقط ،بل ان هنا عوامل أخرى
مثل،نوعية المياه،ومدى توفر شبكات المياه والصرف الصحي ،تؤدي إلى زيادة تكاليف المياه وبالتالي ارتفاع معدالت
إستهال المياه أو إن فاضها
كما تتجه الموارد المائية من محطات التحلية في دول مجلس التعاون نحو االرتفاع في اإلنتاج واالستهال معا وهذا يرجع
لعدد من العوامل منها-:


تعدد ا نيطة المرتبطة بالمياه في المجاالت الصناعية واالست دام المنزلي.



تناقة موارد المياه الجوفية العميقة في معظم دول مجلس التعاون مما دفع بهذه الدول لالتجاه نحو بناء المزيد من
محطات التحلية لمواجهة الطلب المتزايد على المياه.



تزايد الطلب على مياه التحلية لمواصفاتها العالية المناسبة لالست دامات المتنوعة.



ارتفاع مستوى الصناعات المتقدمة في دول مجلس التعاون والتي تتطلب مياها عالية النقاء ال تتوفر إال في المياه
المنتجة من محطات التحلية .



تذبذب البيئة الصحراوية الجافة التي تسود دول مجلس التعاون والتي يتذبذب سقوط ا مطار بها من حيث الكمية
والفصلية والموقع .



اعتماد دول المجلس على المياه الجوفية العميقة غير المتجددة والتي تعرضت طبقاتها وكمياتها المحدودة وضعف
تغذيتها إلى االستنزاف .



تزايد السكان وارتفاع مستوى المعيية وتغير نمط الحياة في السكن .

بصورة عامة تبل تكلفة مياه البحر  5-3اضعاف تكلفة مياه اآلبار حيث تدخل في التكاليف الراسمالية والتيغيلية للتحلية
عوامل عديدة منها سعة ونوعية المحطات والموقع ومياه التغذية والعمالة والطاقة والتمويل .خالل عام 1990م تراوحت
التكلفة االجمالية لتحلية م 3من مياه اآلبار ما بين  ,60- ,25دوالر في الواليات المتحدة بينما تقدر التكلفة االجمالية لتحلية
م 3من مياه البحر ما بين  4-1دوالرات(بوروس ،بدون تاريخ )34 :اال ان هذه الصورة ت تلف تماما بالنسبة الى الدول
العربية ذات المداخيل االقتصادية الوعيفة.فعلى الرغم من است دام تقنية اعذاب المياه على المستوى العالمي،فاالردن على
سبيل المثال ،والذي يمر بظروف اقتصادية صعبة،قد تجعل في الوقت الحاضر،على ا قل،من عملية است دام هذه التقنية
أمرا ً مستبعدا ً ،فالتكلفة االقتصادية لراس المال والطاقة لوخ مياه محطة تحلية مقامة في العقبة ،لوخ مياه الى عمان لمسافة
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 350كم وبارتفاع 1000م ،سترفع قيمة المتر المكعب من المياه الى نحو  5دوالر/للمتر المكعب ،ناهيك عن تكلفة الت زين
والتوزيع(.)Haddadin,2000:72
-3انخفاض سعر المياه
ييير احد التقارير الى ان مجانية المياه في الوطن العربي عامل لهدر المياه فمتوسط اسعار المياه التي يتم تحصيلها تغطي
ما نسبته  %35من تكاليف انتاج المياه و  %10من تكاليف تحلية المياه(مجلة التحلية .)79 :1432،تتولى معظم دول
مجلس التعاون عملية االستثمار في مجال توفير المياه لسكانها وذلك من خالل دعم هذا القطاع بمبال طائلة.ي تلف سعر
بيع المياه من دولة خرى من دول مجلس التعاون طبقا لعدة تصنيفات منها نوعية ومصدر المياه(مياه تحلية ،مياه جوفية،
مياه قليلة العذوبة) ،أوفئات المستهلكين .ومن الجدير بالذكر اندولة االمارات العربية المتحدة هي االعلى في تعرفة
االستهال

المنزلي بين دول المجلس حيث تصل الى  1,348دوالر واقلها مملكة البحرين  0,271دوالر اما تعرفة

االستهال الصناعي فقد جاءت سلطنة عمان االولى ب 1,727دوالر امريكي واالقل دولة الكويت ب  ,196دوالراما في
القطاع التجاري فتحتل عمان المرتبة االولى بين دول المجلس ب 1,727دوال والكويت في المرتبة االقل ب,196
دوالر(الكتاب االحصائي للمياه في دول مجلس التعاون لدول ال ليال العربية )109-105 :2008،ان ان فاض تعرفة المياه
في دول المجلس على سبيل المثال تلعب دورا مهما في السياسة المائية لهذه الدول بحيث ال توفر الدوافع نحو االقتصاد في
استهال المياه مما يستنزف جزءا مهما من ا لموارد المالية لالستثمار في قطاع المياه كما ان التعرفة المناسبة تعد حافزا
لترشيد المياه خاصة في اوقات ضعف العرض وزيادة الطلب على المياه(صادق .)21 :2005 ،تعتمد صناعة تحلية المياه
حاليا ً في اإلنتاج على النفط والغاز الطبيعي كمصدر أساسي للطاقة ،إال أن هذين المصدرين من مصادر الطاقة غير
المتجددة والقابلة للنووب،مما يعني ظهور الحاجة إلى توفير مصادر بديلة للطاقة بهدف ديمومة صناعة التحلية
واستمراريتها لتؤدي دورها في تحقيق ا من المائي والدول العربية ا خرى التي تعتمد على النفط والغاز الطبيعي كطاقة
محركة لصناعة تحلية المياه.
د -العوامل البيئية
للعوامل البيئية دور جيوبوليتيكي ال يمكن إغفاله على الموارد المائية العربية ومنها-:
 -1عامل الجفاف
يعاني الوطن العربي نتيجة للجفاف الى زيادة نسبة التصحر حيث تقدر هذه النسبة بنحو  9,8مليون كم 2او ما يعادل نحو
 %68من المساحة الكلية للوطن العربي وان المساحة المهددة بالتصحر تقد بنحو  2,87مليون كم 2او مانسبته  %20من
المساحة الكلية للوطن العربي(رل الييخ)13 :2008،
يعاني الوطن العربي من ظاهرة الجفاف الذي يتكرر حدوثه،مما يؤدي إلى زيادة االعتماد على الموارد المائية مثل مياه
ا نهار والمياه الجوفية العميقة واآلبار ،والتي تمثل نصف كمية الموارد المائية المتوفرة التي يمكن است دامها حاليا .ومن
المتوقع إن يزداد الوغط على الموارد المائية المحدودة خالل الربع ا ول من القرن الحادي والعيرين بمعدل أربعة
أضعاف المستوى الحالي(.)TheEconomist,1995-1996:73تواجه الموارد المائية العربية تهديدا رخر خاصة فيما
يتعلق بالموارد المائية النهرية والمتمثل بارتفاع مستوى ثاني اكسيد الكربون الذي سيتواعف بحلول عام 2025م وزيادة
درجات حرارة االرض الى تسع درجات فهرنهايت ويترتب على تلك الزيادة ارتفاع معدالت سقوط االمطار وتغيير في
معدل جريان االنهار مما يسلزم تغيرا في ادارتها واالنيطة كالزراعة وما يرافق ذلك من تغيرات بيئية خطيرة مثل التب ر
وتلوث الموارد المائية واقتسام الموارد المائية الجديدة مع االخذ بالعتبار ان االنهار التي تجري في المنطقة العربية هي
انها ر ضعيفة االيراد مما يجعلها اكثر عرضة للتاثر الكبير بالمتغيرات المناخية(على واحمد.)261-259 :2006،ال يتوقف
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تنثير الجفاف على النقة في الموارد المائية السطحية ،بل يمتد لييمل الموارد المائية الجوفية العميقة والمتجددة والتي
استنزفت نتيجة تزايد االستهال من ناحية وقلة ا مطار التي تغذي هذه ال زانات من ناحية أخرى (قاسم )16 :1993،كما
تمتد رثار الجفاف لتيمل النواحي االجتماعية ،فهو يؤدي إلى خفض المتاح من المياه الم صصةللسكان وارتفاع أسعار
المواد الغذائية وهجرة السكان من الريف إلى المدن وازدياد البطالة بين السكان وخصوصا المهاجرين(فارس-92 :1993،
.)95
تعد المياه الجوفية العميقة والسطحية منها احد أهم الموارد المائية في المنطقة العربية ،نظرا لكونها احد الوروريات التي
تست دم لتحقيق ا من الغذائي ،وتلبية االست دامات المنزلية ،باإلضافة إلى أنها مورد مائي استراتيجي يست دم في ا حوال
المناخية العادية،وفي الظروف المناخية الصعبة أيوا مثل تعرض المنطقة للجفاف .كما أن سهولة الوصول إلى المياه
الجوفية العميقة جعل من عملية الزراعة أمرا ميسورا مما يجعل من تحقيق ا من الغذائي أمرا ممكنا وما يرافق ذلك من
تحسن ا حوال المعييية للمزارعين ،إال أن سهولة الوصول إلى مكامن المياه الجوفية أدى الى إستنزاف هذه الموارد
وتلوثها وبدرجات م تلفة ،لتصبح ظاهرة خطيرة في المنطقة ،مما يجعل من ا همية بمكان تحديد كميات المياه الجوفية،
ووضع عدد من التيريعات والقوانين التي تحمي هذه الموارد ،خاصة وأن إدارة هذه الموارد ال تتطابق مع المواصفات
المطلوبة الست دام هذه المياه ()FAO, 2003: 5-6ومن الحلول المقترحة لحل ميكلة االستنزاف المفرط للمياه الجوفية
العميقة غير المتجددة است دام استراتيجية طويلة ا مد الستغالل هذه المياه ،ووضع عدد من الحلول كبديل لهذه المياه ،فعلى
الرغم من أن بعض الدول التي تعتمد على المياه الجوفية قد ال تجد بديال عن است دام هذه المياه ،إال أن أحد هذه الحلول
تعديل أو خفض مستوى است راج المياه الجوفية(.)FAO,2003: 6-7
 -2تلوث الموارد المائية العربية
تعد بيئة ال موارد المائية العذبة من أهم الموارد الحيوية على المستوى المحلي والدولي ،وهذا االهتمام يرجع إلى خطورة
الموارد المائية الملوثة على صحة االنسان والبيئة ،وأن أي نقة في كمية الموارد المائية أو تلوثها ،يجعل من عملية
الصراع حول الموارد المائية الميتركة أمرا محتمال ،خاصة وأن معظم الموارد المائية الميتركة في ا حواض النهرية ال
تتوافق في جريانها مع الحدود السياسية بين الدول.ال يتوقف االهتمام بالموارد المائية العربية على الحصة والكميات فقط،
بل امتد ا مر إلى الموضوعات البيئية ا خرى ونوعية المياه التي يتم اقتسامها ،وهذا االهتمام يستلزم بالورورة اإلهتمام
ببيئة الموارد المائية العربية .تيتر في الموارد العربية النهرية عدد من الدول غير العربية مثل أثيوبيا واريتريا ودول
الهوبة االستوائية وتركيا وايران ،ومن المتوقع أن تزداد حدة التنافس بين هذه الدول للحصول على أكبر كمية من المياه
لمواجهة متطلبات التنمية .وقد بدأ االهتمام يتزايد بيئيا بين هذه الدول لمواجهة انتقال خطر التلوث المائي عبر الحدود إلى
دول المصب العربية ،خاصة وأن أكثر من نصف الموارد العربية ،تنتي من خارج حدود الوطن العربي مما يجعل من
خطر تلوث هذه الموارد أمرا محتمال في المستقبل.)Cedare,2004: 32(.وتيير احدى الدراسات الى ان نهر االردن لم
يعد كافيا الحتياجات سكان حوضه اما نهر النيل فهو من اكثر االنهار توررا من جراء التلوث كما ييير تقرير رخر الى ان
الوطن العربي من اكثر المناطق جفافا ووصل الى مرحلة "ندرة المياه الحادة" بحلول عام  2015م(مجلة التحلية :1432،
 )78تسعى اثيوبيا على سبيل المثال الى التوسع الزراعي لتنمين احتياجاتها السكانية للغذاء والمتوقع ان يصل عددهم في
عام 2025م الى  112مليون نسمة وقد است دمت اثيوبيا في عام 1999م نحو ,6مليار م 3من مياه نهر النيل االزرق لري
 200,000هكتار او ما يعادل  %5من المساحة القابلة للري والتي تبل نحو  3,7مليون هكتار مما يعني ان الرغبة في
التوسع الزراعي وتامين الغذاء مطلب ملح من دول الجوار مما يعني تزايد الطلب على مياه ا نهار(علي واحمد:2006،
 .)258-257يهدف إعادة است دام المياه المعالجة إلى خفض التلوث البيئي وأخطاره على اإلنسان وامكانية است دامها بعد
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المعالجة في الري الزراعي ،فعلى سبيل المثال يمكن توفير كميات ض مة من المياه في حال معالجة ما نسبته  %80من
المياه المبتذلة لمدينة عدد سكانها  500.000نسمة واستهال للفرد يبل  120لتر  /اليوم  /الفرد وكمية المياه المبتذلة
48.000م / 3اليوم وباست دام تقنيات المعالجة الحديثة يمكن است دام لري نحو  3500هكتار بمعدل 5000م / 3الهكتار/
السنة )FAO, 2003: 27( .
شكل رقم ( )1العوامل المؤثرة على الموارد المائية العربية

اليكل من إعداد الباحث
ثانيا :العوامل السياسية المؤثرة على الموارد المائية العربية جيوبوليتيكيا ً
تتعدد العوامل السياسية المؤثرة على الموارد المائية العربية ومنها-:
أ -اشتراك اكثر من دولة في مورد مائي واحد
ييير(قاسم )24 :1993 ،إلى أن هنا خمس قوى إقليمية تتنافس سياسيا على ثالثة موارد مهمة هي النفط والموايق
والموارد المائية ،وهي الدول العربية وإيران وتركيا وأثيوبيا وإسرائيل ،حيث تمثل إسرائيل الدائرة المركزية بينما تمثل
الدول العربية الدائرة الوسطى ،وتحيط إيران وتركيا وإسرائيل بالدائرة الوسطى وتمثل هذه الدول الدائرة ال ارجية.اليتفق
جريان الموارد المائية في الوطن العربي بني حال من ا حوال مع الحدود السياسية،فمعظم االنهار الكبرى في الوطن
العربي تنبع من خارج الحدود السياسية للوطن العربي .ونتال عن الظاهرة نيوء ظاهرة أخرى ،هي تعدد الدول الميتركة
في المورد المائي الواحد.فنهر النيل ي نبع من خارج حدود الوطن العربي المتمثل في دولتين من دوله هما مصر والسودان،
فروافد نهر النيل االستوائية (النيل ا بيض) تنبع من الهوبة االستوائية والتي تتقاسمها ست دول هي كينيا وتنزانيا وأوغندا
وراواندا وبوروندي والكنغو ،بينما ينبع النيل ا زرق من أثيوبيا (الهوبة ا ثيوبية)وتيتر في حوض نهر ا ردن ثالث
دول هي إسرائيل و ا ردن وسوريا.أما حوض نهر الفرات فتيتر فيه ثالث دول هي تركيا وسوريا والعراق .ويدفع
اشترا عدة دول في مورد مائي واحد إلى ازدياد التوتر بين دوله حول تقسيم مياه النهر و ما يرافق ذلك من دعوة بعض
د ول الحوض إلى تمسكها بالحقوق التاري ية والمكتسبة ،ومدى تنثير المياريع المائية التي تقوم بها بعض دول الحوض
على الدول ا خرى ،وما ينجم عن القرارات السياسية في بعض دول الحوض على المياريع المائية ال اصة بدول الحوض
ا خرى .كما تلعب الحدود الدولية دورا جيوبوليتيكيا بارزا بال ا همية يتوح في تحديد عنصري القوة والوعف في
العالقة بين الدول الواقعة ضمن الحوض النهري الواحد ،فالحدود الدولية بين تركيا وسوريا والعراق تمنح تركيا موقعا
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استراتيجيا قويا مقارنة بكل من سوريا والعراق ،وفي الوقت ذاته يمنح موقع سوريا في الحوض موقعا استراتيجيا قويا
بالنسبة للعراق الذي يقع في أدنى الحوض ،فحوالي  %90من مياه الفرات تنبع من ا راضي التركية (أالن:1990،
.)42وتتلقى الدول العربية التي تقع ضمن ا حواض النهرية نحو  %62من مجموع مصادر مياهها من دول مجاورة
وتيتر معها في حوض نهري واحد (خوري والدروبي.)138 :1990،فنهر الفرات الذي يبل طوله  2780كم منها 761
كم في تركيا ز 650كم في سوريا و1200كم في العراق ،اما نهر دجلة فطوله  1950كم منها  342كم في تركيا و 37كم
بين تركيا وسوريا و 13كم بين سوريا والعراق و 1408كم في العراق .اما نهر النيل البال طوله  6695كم فتيتر في
حوضه  11دولة هي اثيوبيا والكونغو الديموقراطية وكينيا واريتريا وتنزانيا ورواندا وبوروندي واوغندا والسودان ومصر
ودولة جنوب السودان(مجلة التحلية)83-82 :1432،
ب-االبتزاز
تعد السيطرة على الموارد المائية هدفا استراتيجيا حيويا في المنطقة العربية التي تمتاز بالجفاف ،حيث تؤثر عملية
السيطرة والتحكم بالموارد المائية،على ميزان القوى اإلستراتيجي بين دول المنطقة ولفترات زمنية طويلة .فقد تحولت
الموارد المائية في الدول العربية الواقعة ضمن ا حواض النهرية إلى ان تصبح هذه الموارد أداة ضغط سياسية ضدها ،فقد
است دمت تركيا مياه نهر الفرات أداة ضغط على كل من سوريا والعراق وهما المستفيدين الرئيسيين من مياه نهر الفرات.
حيث أدركت تركيا أهمية الموارد المائيةفي المنطقة ودورها ال طير على بعض الدول العربية التي تعتمد على مياه
ا نهار(نكد.)34 :1991،
ج -ظاهرة التدخل الدولي
تتمثل الظاهرة في التدخل الدولي في القوايا والمياريع المائية العربية ت طيطا وتمويال وتنفيذا .فالمياريع المائية تعد
مكلفة ماليا خاصة بالنسبة لمعظم دول العالم الثالث التي تتجه غالبا نحو الممولين الدوليين ،وخاصة البنك الدولي ،الذي
ي رفض طلب تمويل المياريع المائية في حال وجود اعتراض من إحدى الدول المتياطئة أو الميتركة مع أكثر من دولة في
مواردها المائية .وقد است دمت إسرائيل اليرط الذي يوعه البنك الدولي في حمل البنك على رفض تمويل ميروع بناء سد
الوحدة بين ا ردن وسوريا على نهر اليرمو  ،كما است دمت سوريا هذا اليرط ضد تركيا بمنع البنك من تمويل بناء سد
أتاتور  .وقد يست دم منع التمويل من قبل الدول ضد دولة أخرى ،فقد نجحت كل من سوريا والعراق في منع الدول العربية
الغنية بالنفط من تمويل ميروع الغاب التركي(شابالند )396-395 :1997،وهنا تدخل أثيوبيا التي تسيطر على %85
من مياه نهر النيل ومحاوالتها في السيطرة على تدفق مياه نهر النيل االزرق .فعلى سبيل المثال ،أدى بناء السد العالي في
مصر إلى تدخل أطراف دولية عديدة (الواليات المتحدة،بريطانيا،االتحاد السوفيتي) أو مؤسسات دولية مثل (البنك
الدولي،ا مم المتحدة)والى تصاعد ال الفات واالحتجاجات اإلقليمية (مصر،السودان،أثيوبيا) كما ان قوية تحويل مياه نهر
ا ردن كانت السبب المباشر وراء إنياء أعلى مؤسسة سياسية عربية هي "مؤتمر القمة العربي" ،كما أن هذه القوية
كانت وراء تدخل الواليات المتحدة للتوسط بين دول المنطقة لتحديد حصصها في مياه نهر ا ردن طبقا ل طة
جونستون(صبحي)6 :1992،
د -التهديد بالحرب
يعد النقة المتزايد في الموارد المائية المتاحة ،سببا رئيسيا للتهديد بالحرب بين الدول العربية الواقعة ضمن ا حواض
النهرية والدول المجاورة الميتركة معها في الموارد المائية .حيث يعد الوغط على الموارد المائية المحدودة سبباللحروب
بين الدول،ويلعب الميزان العسكري دورا مهما كنحد ا سباب الرئيسية التي تقود إلى الصراع حول الموارد المائية بين
دول الحوض الواحد ،فاختالل التوازن العسكري بين دول المنبع والمجرى والمصب قد يؤدي إلى تزايد حدة التنافس بين
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هذه الدول على االستحواذعلى المورد المائي سواء كانت مياها نهرية او جوفية ،فدول المصب التي تمتلك قوة عسكرية
ض مة تستطيع أن تمنع دول المجرى والمنبع من التعرض النسياب مياه النهرنحوها،مثال ذلك مصر وإسرائيل ،في
حوضي نهري النيل وا ردن على الترتيب.وقد يحدث العكس إذ يمكن أن تكون دولة المنبع من القوة بحيث تستطيع أن
تفرض إرادتها السياسية على دول المصب مثال ذلك تركيا في حوض نهر الفرات(The Economist,1995-
.)1996:73
هـ  -االعتمادية
تعتمد معظم الدول العربية الواقعة ضمن ا حواض النهرية على سبيل المثال على مورد مائي واحد في معظم ا حوال،
باستثناء لبنان الذي تتوفر فيه موارد مائية ،إما على شكل أمطار أو انهار .وت تلف مدى االعتمادية في كل دولة عربية
نهرية على عدة عوامل منها،حجم المورد المائي،ومدى وجود بدائل مائية أخرى،فمصر تعتمد بصورة شبه كلية على نهر
النيل لعدم وجود بد ائل مائية أخرى كا مطار أو المياه الجوفية ،بينما يقل اعتماد السودان على مياه نهر النيل لوجود بدائل
أخرى مثل ا مطار أو المياه الجوفية.ال يتوقف االعتماد على مورد مائي واحد،فقط بل تمتد لتيمل االعتماد على مياريع
مائية ميتركة،وا وضاع السياسية واالقتصادية السائدة في دول الحوض .فالحرب التي كانت تدور حتى وقت قريب في
جنوب السودان ،أدت إلى عرقلةميروع "قناة جونقلي" بين مصر والسودان بهدف تنمية الموارد المائية لصالح البلدينعلى
نهر النيل ا بيض.وعلى حوض نهر الفرات ،نجد أن المياريع التركية على هذا النهر أدت إلى زيادة اعتماد كل من سوريا
والعراق على ما ت تزنه سدودهما على النهر من مياه ،ففي حال اكتمال المياريع التركية ،فان نصيب كل من سوريا
والعراق من مياه نهر الفرات سيتناقة بنسبة  %40و %60على الترتيب مما يزيد من اعتماد هذين البلدين على مياه النهر
والبحث عن بدائل مائية أخرى(.)The Economist,1995-1996:74
و -تحويل مياه األنهار أو التهديد بتحويلها
يؤدي تحويل ا نهار ،أو حتى التفكير بتحويلها ،إلى نيوب خالفات سياسية بين دول الحوض الواحد ،فقد أدى ظهور
فكرة ميروع تحويل مياه نهر النيل الى اسرائيل إلى نيوب خالف سياسي حاد بين دول الحوض من حيث أحقية دولة من
دوله في ات اذ قرار من جانبها في تحويل مياه النهر دون إن يكون ذلك ضمن اتفاق جماعي يعطي لكل دولة الحق في
عدالة توزيع المنافع (اليويكي)1991،
ز -الحرب الفعلية
يقدم النزاع حول الموارد المائية الفرصة قوى الطرفين في شن حرب لالستيالء على الموارد المائية المتنازع عليها.
فالنزاع بين إسرائيل وا ردن وسوريا دفع بإسرائيل لين حرب خاطفة استطاعت من خاللها االستيالء على الوفة الغربية
وهوبة الجوالن ،وما تحتويه هذه المناطق من موارد مائية استفادت منها إسرائيل،في الوقت الذي عانت فيه الدولتين
العربيتين من صعوبة االستفادة من مياه نهر ا ردن وروافده (التقرير االستراتيجي العربي )423 :1989، 1988
شكل رقم( )2العوامل السياسية المؤثرة على الموارد المائية العربية
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اليكل من إعداد الباحث
أما إسرائيل فقد سيطرت على الموارد المائية العربية من خالل :
-1الحرب بالوكالة ،حيث تستغل إسرائيل عالقاتها بالدول غير العربية الميتركة في حوض النهر الواحد ضد الطرف
العربي وذلك من خالل تقديم المساعدات الفنية والعسكرية لهذه الدول(دميقية.)146 :1994،
-2است دام إسرائيل ل برتها في تنمية الموارد المائية في دعم دول ا حواض النهرية غير العربية مثل أثيوبيا
وأوغندا(نكد( .)143 :1991،دميقية.)147 :1994،
-3تنمية عوامل التوتر داخل الدول العربية ،وخاصة الدول النهرية منها ،ليغلها عن مواجهة التوسع اإلسرائيلي.
-4شن الحروب ال اطفة كحل سريع لميكلة المياه في إسرائيل مثال ذلك حرب عام 1967م والتي احتلت إسرائيل خاللها
الوفة الغربية وهوبة الجوالن وشبه جزيرة سيناء،وحرب عام 1982م والتي احتلت بها إسرائيل جنوب
لبنان(سالمة.)29 :1990،
شكل رقم ( )3سيطرة إسرائيل على الموارد المائية

اليكل من إعداد الباحث
وتطبق إسرائيل سياسة االبتزاز من خالل عدة وسائل منها-:
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أ -سياسة فرض ا مر الواقع،مثال ذلك احتالل جنوب لبنان كنمر واقع يتم من خالله دفع لبنان للتفاوض حول اقتسام مياه نهر
الليطاني.
ب -سياسة االنفراد بكل دولة ومنعها من استغالل مواردها المائية ،مثل منع ا ردن من استغالل مياه نهر ا ردن ،ومنع سوريا
من االستفادة من مياه هوبة الجوالن.
ج -سياسة االحتالل العسكري للمناطق العربية الغنية بالموارد المائية ،مثال ذلك احتاللها لهوبة الجوالن والوفة الغربية
وجزءا ً من وادي نهر ا ردن وجنوب لبنان ،حيث تعد هذه المناطق غنية بمواردها المائية(.شندي.)116 :1992،
د -سياسة المقايوة:أي مقايوة المياه في التسويات السياسيةمثال ذلك ما حدث في مؤتمر مدريد 1996م.
هـ -سياسة الرقابة على الموارد المائية خصوصا في الوفة الغربية وقطاع غزة وهوبة الجوالن(.موسى.)88-87 :1997،
و -سياسة االشتراط:وتتم من خالل وضع شروط مسبقة لتقسيم المياه في محادثات التسوية لعملية السالم في اليرق ا وسط.
(موسى)92 :1997،
ز -سياسة العرقلة :وتتم من خالل عرقلة المياريع ال اصة باستثمار الموارد المائية العربية.
ح -سياسة العمل المباشر بتحويل مجرى ا نهار(.العبدهللا )98-97 :1992،ففي عام  1978م قامت إسرائيل بهجوم
عسكري على جنوب لبنان عرفت بعملية الليطاني ،حيث قامت بتحويل مياه نهر الليطاني نحو إسرائيل من خالل شبكة
أنابيب ،كما حولت نهر الوزاني ونهر الحاصباني حيث تستغل إسرائيل نحو  % 92من مياه الحاصباني وروافده
الغزيرة(المصري .)88-81 :1996،مما يوضح أهمية العمل العسكري المباشر وأهمية مياه ا نهار اللبنانية في
االستراتيجية المائية إلسرائيل ،وهو ما يفسر اهتمام إسرائيل و احتاللها للجنوب اللبناني نحو عيرين عاما ،كما يفسر
رعايتها للمليييات التابعة لها في اليريط الحدودي مع لبنان قبل انسحابها ومنها أيوا ميروع تحويل مياه نهر ا ردن
والوخ من بحيرة طبرية إلى أراضي النقب والذي قامت به إسرائيل (م يمر وحجازي .)1996،107:
شكل رقم ( )4سياسة االبتزاز اإلسرائيلية

اليكل من إعداد الباحث
الخاتمة وأهم النتائج والتوصيات
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تتزايد ا خطار المائية في العالم عموما وفي الوطن العربي خصوصا ميككلة هاجسكا امنيكا لحكومكات وشكعوب المنطقكة مكع
احتماالت تعرض المنطقة للعديد من االزمات السياسية واالقتصكادية بسكبب نقكة المكوارد المائيكة المحكدودة اصكال .كمكا ان
ابعاد الموارد المائية هي متالزمة قائمة علكى عالقكة وثيقكة بكين ضكرورات االمكن المكائي مكن جهكة ومحكددات تحقيكق االمكن
الوطني بكافة اشكاله(االمن الغذائي –االمن السياسي-االمكن االقتصكادي -االمكن العسككري)وهذه االبعكاد تفكرض بالوكرورة
النهال الذي يجب ان تتبعه الدول والمجتمعات العربية نحو تحقيق امنها المائي والحاجة الملحة الى تكاثف الجهكود مكن جميكع
االطراف في المنطقة بالعمل على تحقيق االمن المائي للجميع.
تؤكد دراسكة العوامكل المكؤثرة علكى المكوارد المائيكة العربيكة علكى انهكا قوكية تسكتدعي وعيكا علكى كافكة االصكعدة السياسكية
واالقتصادية والبيئية واالجتماعية خاصة ان الوطن العربي من اكبر المناطق عالميا التي تتعكرض الكى العديكد مكن االخطكار
ال ارجية والمعوقات الداخلية وانه ال يمكن تحقيكق اي امكن سياسكي او اقتصكادي او اجتمكاعي او بيئكي اال مكن خكالل تحقيكق
امنه المائي الذي يعد الركيزة االساسية لتحقيق االمن بكافة اشكاله وصوره وان على الدول العربية جماعيا او فرادى السعي
الى ضمان مواردها المائية بكافة انواعها حاليا وفي المستقبل على حد سواء.
أهم النتائج
 -1ان خطككط الت نميككة االقتصككادية فككي الككدول العربيككة وخاصككة تلككك الككدول الميككتركة فككي االحككواض النهريككة تتوقككف علككى
استراتيجيات وسياسات دول المنابع.
 -2ان الموارد المائية العربية القادمة من خارج الدول العربية ستكون وسيلة ضغط تست دم في تطويكع القكرار السياسكي فكي
ظل ال الفات والحروب التي تيهدها هذه الدول.
 -3احتمال نيوب حروب او صراعات اقليمية بين الدول العربية او مع دول الجوار الجغرافي والتي تيار الدول العربيكة
في مواردها المائية.
-4ان زيادة السكان مستقبال سييكل عبئا ال يستهان به على الموارد العربية المحدودة اصال.
 -5ان العجز في توفير موارد مائية اضافية سيعرض القطاعات االقتصادية الم تلفة وخاصكة القطكاع الزراعكي الكى اتسكاع
الفجوة الغذائية وارتفاع فاتورة االستيراد مما ييكل عبئا على الموارد الماليكة العربيكة وخاصكة الكدول غيكر النفطيكة فكي ظكل
تردي االوضاع السياسية واالقتصادية التي تيهدها المنطقة العربية.
 -6ان تناقة الم زونات العربية من المياه قد تكون احد اسباب الحروب في السنوات القادمة.
 -7ان االستيالء على الموارد المائية العربية بالقوة كما تفعل اسرائيل في ظل غياب تيريعات تحكم او تنظم المسكالة المائيكة
قد تؤدي الى نيوب حروب في المستقبل.
 -8سوء ادارة الموارد المائية العربية على المستوى المحلي او االقليمي يزيد من تفاقم الوضع المائي مستقبال.
-9ان مصادر التهديد للموارد المائية العربية والمتمثلة في دول الجوار وخاصة اسكرائيل واثيوبيكا ال تكزال قائمةوتعكد خطكرا
كامنا ومحتمال للتنثير على هذه الموارد.
أهم التوصيات
لمواجهة ندرة المياه ،علىالدول العربية ات اذ عدد من االستراتيجيات منها-:
-1إدارة الموارد المائية من خالل عدد من الوسائل مثل تحسين وسائل حف المياه ،وشبكات توزيع الميكاه ،وتحديكد حصكة
المياه ،بهدف تحقيق كفاءة است دام المياه من منظور اقتصادي.
-2تحسين أنظمة الري ،وإعادة است دام المياه ،والتوجه نحو تحلية مياه البحر ،والبحث عن موارد مائية جديدة ،بهدف حفك
الموارد المائية الجوفية العميقة.
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 -3العككودة إلككى االهتمككام بالعالقككات الثنائيككة إلدارة أنظمككة ا نهككار الدوليككة الميككتركة فككي المنطقككة والتركيككز علككى االتفاقيككات
المتعددة ا طراف ،ليس فقط بهدف إدارة ا نظمكة النهريكة ،بكل بهكدف توظيكف ميكاريع جديكدة علكى المكدى البعيكد بكين دول
ا حواض النهرية.
 -4أهمية توجه الدول نحو استيراد المواد الغذائية وخاصة الحبوب التي تستهلك كميات ض مة من المياه في حكال ان فكاض
اسعارها في االسكواق العالميكة ،واسكت دام الميكاه الجوفيكة العميقكة فكي االسكت دامات المنزليكة واالسكت دامات الصكناعية ذات
المردود االقتصادي ا كبر مقارنة بالمردود االقتصادي للزراعة.
 -5اهمية التركيز على است دام التقنيات الزراعية وتقنيات الري الحديثة بهدف ترشيد استهال الميكاه والعمكل علكى ت فكيض
االحتياجات المائية للوحدة المساحية.
 -6اهمية الحد من المحاصيل ذات االسكتهال المرتفكع للميكاه مثكل االعكالف مكن خكالل تبنكي سياسكة تنويكع القاعكدة االنتاجيكة
الزراعية
-7است دام انظمة الزراعة والري الحديثة مثل است دام البيوت المحمية وطرق الري الحديثة مثل الرش والتنقيط.
 -8العمل علكى انيكاء م كزون غكذائي اسكتراتيجي مكن خكالل تنميكة المكوارد المائيكة المحكدودة ل فكض الفجكوة الغذائيكة علكى
المستوى المحلي او االقليمي.
 -9البحث عن بدائل غير تقليدية للحصول على موارد مائية جديدة.
 -10وضع خطط واستراتيجيات للحد من االزمة المائية وال روج من نفق الفقر او العجز والندرة المائية.
المراجع
المراجع العربية
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معـيده
أستاذ مشارك
أستاذ مشارك
نظم المعلومات الجغرافية
جغرافية العمران
دراسات بيئية
جامعة األمام عبدالرحمن بن فيصل
جامعة أمدرمان االسالمية
جامعة األمام عبدالرحمن بن فيصل
كلية االداب  /قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية  -كلية االداب /قسم الجغرافيا  -كلية االداب  /قسم الجغرافيا ونظم المعلومات
الجغرافية
المملكة العربية السعودية
السـودان
المملكة العربية السعودية
ملخص البحث :تسبب التغيرات المناخية تحديات كبيرة الاداةة المواةاد المائية ،باإلضافة للتوقعات المرتقبة لندةة توفرها وتاثير ذلك علي التنمية
المستدامة .تتبلورالمشكلة في :ما مدى توفر المواةاد المائية بالمنطقة بما يتوافق ومتطلبات التنمية المستدامة ؟ وما مدى تأثير التغيرات المناخية
على المواةاد المائية ؟ أهداف الدراسة تتمثل في  :ادةاسة المواةاد المائية في المملكة العربية السعوادية ،ادةاسة تاثير التغيرات المناخية علي
المواةاد المائية ومن ثم تاثير ذلك علي التنمية المستدامة بالمنطقة .أما مناهــج الدراســـــة تمثلت في :المنهج االستقرائي ،المنهج الوصفي،المنهج
التحليلي اإلحصائي باالضافة الي استخدا م نظم المعلومات الجغرافية  .تتكون الدةاسة من ثالثة محاوة  :ااداةة المواةاد المائية  ،ااداةة المواةاد
المائية والتغيرات المناخية والتنمية المستدامة للمواةاد المائية في ظل التغيرات المناخية .
Abstract: cause climate change significant challenges for the management of water resources, as well as the
expectations for the upcoming scarcity of availability and its impact on sustainable development.
Tthbloralamhklh in: What is the availability of water resources in the region, consistent with the requirements
of sustainable development? And the impact of climate change on water resources? The study objectives: study
of water resources in Saudi Arabia, study the impact of climate change on water resources and thus its impact
on sustainable development in the region. The curriculum was to: inductive, descriptive approach, the
analytical method of statistical addition to the use of geographic information systems. The study consists of
three areas: water resources management, water resources management, climate change and sustainable
development of water resources in the light of climate change.
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تمهــــيـد
أن العالم بحاجة إلى تنمية مستدامة ومتوازنة ،بحيث ال تكون االستدامة فقط مسألة بيئية ،بل تتعامل مع التغيرات والمشاكل في كافة المجاالت.
من أهم التحديات التي تواجه ادول العالم في مجال التنمية المستدامة نقص المواةاد المائية وندةتها وتدهوة نوعيتها ،واالستغالل غير المتوازن
لخزانات المياه الجوفية ،واالستخدام غير الرشيد للمياه .
أن ظاهرة التغيرات المناخية التي تعد من اكبر وأخطر القضايا والتحديات البيئية والطبيعية التي اصبحت ابعاادها ومخاطرها تشكل تهديدا حقيقيا
 ،لكافة ادول العالم  ،حيث تطال معظم قطاعات التنمية الرئيسية  ،وهي تحديات تحتاج الي مواجهة حاسمة لتحقيق التنمية المستدامة مع الحفاظ
علي الشروط االيكولوجية والبيئية .
تُعد مشكلة إاداةة المياه في المناطق الجافة من أهم الموضوعات التي تحتاج إلى ادةاسات تفصيلية ،وذلك ألهميتهاا المساتقبلية ولطبيعتهاا المتميازة
بين البيئيات األخرى ،فقد ع ُّرفت األةاضي الجافة بأنها " :تلك األةاضي التي لم تتلقي أمطاةا ً كافياة إلنتااج المحصاوالت الزةاعياة بشاكل مناتظم
" .أما المناطق التي تحظي بسقوط مطرى يكفي للزةاعة ولنمو األعشاب خالل مواسم قصيرة فيطلق عليها المناطق شبه الجافة)5(.
حيث أن حاجة اإلنسان للمياه تزيد تبعا لتتزايد عمليات النشاط االقتصاادي ،والذي يؤثر بدوة كبير في استنزاف المواةاد المائية ،فقد بذل اإلنسان
جهوادا ً عديدة لمعالجة نقص المياه وحفظها واستغاللها والتكيف مع تغييراتها باستخدام نظم إلاداةة المياه ونقلها من مناطق الفائض إلى مناطق
العجز المائي ،أعذاب مياه البحر المالحة ،ضخ المياه الجوفية  ...الخ.
لذلك وجدت قضية المياه اهتماما كبيرة في المملكة العربية السعوادية،نسبة لوقوعها في منطقة صحراوية  ،قليلة األمطاة(أقل من 200ملم )
والتهطل اال في فصلي الشتاء والربيع  ،لوقوعها في منطقة مداةية جافة تتعرض لهبوب الرياح الجافة في جميع الفصول  ،نسبة التبخر مرتفعة
تقدة  ,%70بجانب خلو المملكة من االنهاة والبحيرات.
المحور األول :ادارة الموارد المائية
ادلت الكثير من الدةاسات على أن أزمة المياه وندةتها في العالم هي أزمة إاداةة وليس غيرها ،ويرجع السبب في ذلك لعدم كفاءة المؤسسات
اإلاداةية للمياه أو تفكك الهياكل المؤسسية ،ويدّع م هذا الرأي جهواد المجلس العالمي للمياه المعلن في مؤتمر قمة األةض الذي أنعقد بجوهانسبرج
بجنوب أفريقيا في ( 2002م) ،والذي أوضح عن أهم الجهواد لمعالجة أزمة المياه خالل القرن الحاادي والعشرين ،وذلك من خالل التركيز على
السلطة المائية العالمية في قاةات العالم الست )6(.
العوامل المؤثرة على إدارة موارد المياه :من أهم العوامل المؤثرة في إاداةة مواةاد المياه في أنها تحتاج لبيئة مناسبة  ،السياسات المائية
والتشريع ،أطر وآليات المشاةكة وعالقتها مع اإلاداةات االقتصاادية بجانب المؤسسات التي تقوم برفع مستوى األاداء وبناء القدةات.
 /1ادوة الحكومات:
في ظل عدم التوصل إلى نظام عالمي أمثل إلاداةة مواةاد المياه تقع على الحكومات ادوةا ً أساسي في توفير البيئة المناسبة إلاداةة المياه بابتداعها
السياسات المائية والخطط وتوزيع المياه والمراقبة وفض النزاع وإلزامية تطبيق السياسات المائية على كافة المجتمع واالستثماة في مجال المياه.
 /2أجهزة إاداةة مواةاد المياه:
تعد من أهم العوامل المؤثرة على إاداةة مواةاد المياه ألنها تباشر التخطيط والتشريع والتنفيذ وتوفر الوسائل التقنية واالقتصاادية ويأتي في مقدمتها
جهاز تقويم المواةاد المائية إلعطاء صوةة متكاملة عن الم واةاد المائية من حيث الكمية ،النوعية ،األثر المتعاادل بينهما وبين االستخدام االجتماعي
في الزمان والمكان ،وتضم جهاز قاعدة معرفة المياه لتوفير البيانات والمعلومات المتعلقة بمواةاد المياه بدءاً من الدوةة المائية والنظم البيئية
والمتغيرات المؤثرةعلى الطلب على الم ياه .وتضم جهاز قياس كفاءة استعمال الماء من حيث التوازن وتعظيم االستفاادة بأقصى ادةجة ممكنة
لمواةاد الماء ،كما تضم جهاز تقديم البيئة وأثرها على مواةاد المياه باعتباةها أهم مصاادة المعلومات عن حقيقة مصاادة المياه وغيرها من مفرادات
النظام البيئي والختياة المقاييس ال مناسبة والضروةية لحماية المواةاد ونظمها البيئية.وتضم جهاز تنظيم حقوق الماء من حيث ملكيتها واستخدامها
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لمنع وقوع النزاع بجانب اهتمامها بعدم هدة الماء واحتكاةها وتدهوة البيئة عند منحها ،وذلك بتحديد كميات المياه المستنبطة من المستهلكين
وتحديد تقانات التشغيل وتحديد التشريعات التي تحداد استخدام هذه المواةاد وتؤمن وتحافظ عليها.
 /3الوسائل التقنية:
تتمثل أهميتها في توفير آليات وأادوات التشغيل والصيانة وةفع قدةات إاداةة مواةاد المياه المعرفية والتقويمية والتشغيلية والتنظيمية
والتخطيطية وتحتاج إلاداةة مقتدةة الختياةالتقانة المناسبة .حيث توصلت الجهواد في هذا المجال إلى تطوير نظم التنبؤ للتغيرات المؤقتة والمكانية
في كمية ونوعية المياه المتاحة وتقانات الري ( التنقيط  ،الرش ،إعاادة استخدام المياه العاادمة  ...الخ) .كما أنه المفيد جداً إلاداةات المياه ومتابعة
لتطوير التقانات في المجاالت ذات الصلة ومواكبتها للتنمية والتعاون مع القطاعات األخرى مثل التطوة التقني في إنتاج الطاقة مما يقلل من تكلفة
إنتاج وتحليه المياه.
 /4بناء القدةات:
تعني زياةة قدةات ومهاةات أجهزة ومؤسسات وآليات إاداةة المياه وكافة المستفيدين المستخدمين للمياه بغرض ترفيع األاداء الكلي وتحقيق التنمية
المستدامة لمواةاد المياه ،وفي ظل استحداث مهاةات وتقانات جديدة البد من حوافز (تكون متناسقة مع األهداف الواسعة للمؤسسات المعنية) لألفرااد
والمؤسسات لتغير مماةستهم وطرقهم)2( .
 /5القيمة االقتصاادية للماء:
تعتمد ادةاسة القيمة االقتصاادية للمياه على المتغيرات االقتصاادية بالطرق الميدانية والبد من التركيز على:
 الكمية الفعلية الصافية من المياه وموسمية إنتاجها.
 التحديد األمثل ألبواب االستخدام من الزةاعة وترشيح عدة محاصيل لتحديد الكمية المثلى لكل محصول.
 من هنا يأتي ادوة إاداةة المواةاد في وضع إستراتيجية اإلاداةة.
 وعن االستخدام السكنى فال بد من األخذ في االعتباة حجم األسرة ،ادخل األسرة ،المستوى االقتصاادي (مقدة بتجهيزات المنزل ،النمط العام
للبيئة السكنية من حجم المنزل ،أادواة المنزل ،حجم المنزل  ......الخ.
 عن القيمة االجتماعية ال بد من مراعاة النمط العمراني واالستخدام من نمط االستخدام العشوائي،السكنى،واالستخدام المتميز ....الخ.
 على الرغم من االختالفات بين المجتمعات في العالم في مكونات القيمة االجتماعية للماء إال أن هناك أتفاق واسع علي فاعليه األجهزة
االقتصاادية في االستخدام األمثل للماء (أسعاة الماء ،التعريفة ،الدعم ،الحوافز ،أسواق الماء ،الضرائب ،الرسوم) ومن فوائد القيمة االقتصاادية
للماء التأثير في سلوك المستخدمين والمستهلكين للمياه بقيمتها وعدم هدةهــا والمحافظة عليها وتوفير عائد لتمويل االستثماةات الضروةية
وتحقيق القيمة الحقيقية للماء من خالل حمل المستخدم لتحديد أولوياته.
 /6نظم المعلومات وتقويم مواةاد المياه:
يتوقف نجاح إاداةة مواةاد المياه على التقويم الجيد لهذه المواةاد خاصة في ظل شح المياه وضروةة تنمية مواةادها في البيئات الجافة وال شك أن
التقويم الكفء يتوقف بدوةة على البيانات والمعلومات ومن حيث البيئة من كميات المياه في مواةادها المختلفة وتغذيتها والبيئة الحية وحجم
المتغير والمؤثرات األخرى المختلفة في أمدااد الماء والطلب على الماء وغيرها من المؤثرات المرتبطة به.
 /8ثقافة الماء:
أن ةفع مستوي المعرفة بين كل المشاةكين في إاداةة مواةاد المياه يتوقف عليه المشاةكة الفاعلة ،ويتوقف عليه زياادة المعرفة وتوفير
البيانات والمعلومات على آلية االتصال ونوعية المعلومات المتاحة ومالءمتها فكلما كانت نظم االتصال بين المساهمين أكثر تماسكا ً كلما تحقق
المشاةكة المطلوبة ،وتعد طرق االتصال هي تلك التي ستصحب معها العوامل التي تشكل الواقع المحلي من عوامل سياسية واجتماعية
أما فيما يتعلق بمواةاد المياه في المملكة العربية السعوادية فتنقسم مصاادة المياه إلى قسمين هما:
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 .1مصاادة تقليدية وتتمثل في المياه الجوفية بشقيها المتجدادة وغير المتجدادة باإلضافة إلى المياه السطحية مثل السيول.
 .2مصاادة غير تقليدية وتتمثل في مياه البحر المحالة ومياه الصرف المعالجة.
وأهم مواةاد المياه هي :
 -1المياه السطحية :وهي المياه التي تسيل في األوادية والشعاب بعد هطول األمطاة ،أو المياه التي تتدفق من عيون المياه الطبيعية كما هي عيون
األحساء ،وكذلك مياه البحيرات خلف السدواد ،وتتفاوت تقديرات هذه المياه المتجدادة بين عداد من الدةاسات من  800مليون إلى  8000مليون متر
مكعب سنويا ،وقد قَدَّةت خطة التنمية السابعة كميات المياه السطحية المتجدادة بحوالي  5000مليون متر مكعب)10 ( .
يتم االستفاادة من حوالي  2000مليون متر مكعب منها سنويا ،ويقدِّّة الخبراء أنه يمكن زياادة الكميات المستفااد منها لتصل بحد أقصى إلى ما
يعاادل  2400مليون متر مكعب ببناء المزيد من السدواد ،وقد أنشأت المملكة  230س ٍّدّ في أنحاء مختلفة تبلغ طاقتها التخزينية اإلجمالية حوالي
 850مليون متر مكعب كما تم اعتمااد إنشاء  142سدا إضافيا لرفع الطاقة التخزينية لمياه السدواد إلى  2500مليون متر مكعب)11( .
 -2المياه الجوفية:
هي المياه التي تتسرب إلى باطن األةض عبر مسام الصخوة الرسوبية بعد هطول األمطاة .تتجمع هذه المياه في مكامن ،ويقال ،حينها إن هذه
التكوينات حاملة للمياه ،وتنقسم المياه الجوفية إلى قسمين:
* مياه جوفية غير عميقة تصل إلى عمق  100متر أو أقل ،وهي قابلة للتجديد من مياه األمطاة ،ويتم استخدام مياه هذه الطبقات في الزةاعة في
مناطق الواديان.
* مياه جوفية عميقة تختزن الماء في طبقات ةسوبية يصل عمقها من  250-100متر ،وقد تصل إلى آالف األمتاة عمقا ،وهي مياه غير متجدادة،
ويقدة أعماة المياه بها بعشرات اآلالف من السنين .وهناك في المملكة تسعة تكوينات ةئيسية حاملة لكميات جيدة من المياه ،وإحدى عشر تكوينا
ثانويا حاملة للمياه بكميات أقل ،وتتراوح جوادة هذه المياه بما تحويه من ملوحة بين  600إلى أكثر من  30.000جزء في المليون) 11( .
ويقدة إجمالي المخزون االحتياطي لهذه الطبقات مجتمعة كمية تعاادل  500بليون متر مكعب حسب تقدير خطة التنمية السابعة  .وتغذي هذه
المياه الجوفية بجميع تكويناتها أهم المساحات الزةاعية في المملكة ،وكذلك جزء جيد من االحتياجات البلدية.
 -3المياه غير التقليدية ،ولها مصدران:
* مياه البحر المحالة :وهي مياه بحر يتم تحليتها في محطات التحلية على الساحلين الشرقي والغربي للمملكة ،وتلبي مياه التحلية االحتياجات
البلدية للمدن الرئيسية ،وبعض المدن الساحلية ،وتعد المملكة أكبر منتج لمياه التحلية في العالم بطاقة إنتاجية بلغت  790مليون متر مكعب عام
.1420
* مياه الصرف الصحي المعالجة:بلغت كميات المياه المستخدمة ألغراض البلدية ،والصناعية عام  1420هـ حوالي  2200مليون متر مكعب
سنويا ،وبلغ ما أعيد استغالله منها بعد معالجته ثالثيا لألغراض الزةاعية فقط  584مليون متر مكعب سنويا أي أقل من  %27علما بأن الدةاسات
تشير إلى إمكانية إعاادة االستفاادة مما ال يقل عن  %60من إجمالي المياه المحالة ،المستخدمة ألغراض البلدية والصناعية لتعواد على هيئة مياه
صرف صحي معالجة ثالثيا صالحة لألغراض الزةاعية ،وبذا يعد تدوير مياه الصرف الصحي بعد معالجته ثالثيا أحد المصاادة المهمة
لألغراض الزةاعية لتخفيف السحب من المياه الجوفية .وتجدة اإلشاةة هنا إلى أن إكمال تغطية المدن والمناطق اآلهلة بشبكات الصرف الصحي
مع برامج المعالجة الثالثية الناتجة ،والمتوقع أن يرتفع من  %30حاليا ليصل إلى  %50من احتياج السكان بحلول عام  2015م سوف يوفر
كميات جيدة إلعاادة استخدامها في األغراض الزةاعية والصناعية )9(.
وتتمثل اكبر تحديات ااداةة المواةاد ا لمائية المملكة العربية السعوادية في محدواديتها  ,بجانب زياادة كبيرة في الطلب  ,فقد اةتفع اجمالي
االستهالك من حوالي  7.000مليون متر مكعب عام  1985الي حوالي  21.00متر مكعب عام 2004م,
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وتتم تغذية المياه في المملكة العربية السعوادية عبر تحلية مياه البحر بنسبة  ، %50و مياه اآلباة الجوفية بنسبة  ،%45والسدواد وتنقية المياه
بنسبة  ،%5وتعتبر األولى مكلفة ،والثانية في تناقص ،والثالثة مساهمتها تكااد ال تذكر .

شكل ( )1مصاادة المواةاد المائية في المملكة العربية السعوادية

السدود وتنقية المياه

االبار الجوفية

تحلية مياه البحر

وةبما التحدي األصعب الذي سيواجه المملكة العربية السعوادية هو المحافظة على مساهمة القطاع الزةاعي في الناتج المحلي اإلجمالي الذي يقدة
بحوالي  ، %3أو ةفعه بالتزامن مع خفض استهالك المياه .وهو ملف مليء بالتحديات ،فالتسربات في شبكات المياه في السعوادية هي تحد كبير
آخر .حيث إن  ،%20من كميات المياه التي تنتج تُهدة بسبب سوء الشبكات ،أي ثالثة ملياةات و أةبعمئة ألف لتر من المياه سنويا ً)7( .
تحديات األمن المائي  :تتمثل ابرز تحديات االمن المائي في:
 .1ضعف المخزون اإلستراتيجي للمياه في بعض المناطق )8(.
 . -2محدوادية الوعي المجتمعي وانعدام المشاةكة في صنع القراة  :فمن أبرز التحديات اإلسراف في استخدام المواةاد المالية فيبلغ معدل استخدام
الفراد السنوي ما يقاةب  1000متر مكعب  ،بينما نجد ادولة كبريطانيا تستهلك  213متر مكعب سنوي للفراد الواحد .
 .3تعداد وقصوة السياسات المائية وغياب عنصر التكامل والشمولية :يجب أن تقوم هذه السّياسات على أساس واقعي لمصاادة المياه المتاحة،
وتقييم ادقيق للوضع المائي واالحتياجات الحاليّة والمستقبليّة ،مع األخذ بالتّقنيّات لمواكبة التقدّم السّريع في العلوم والتكنولوجيا والبحوث التطبيقية،
واالستفاادة من الدّةوس والخبرة السابقة ،وإادةاك الوعي البيئي ،والتّعامل مع المياه بسياس ٍّة أكثر اديناميكية من خالل بعض االختياةات والبدائل
المختلفة ،طبقا ً للموقف السائد وطبيعة المكان والزمان.
 .4زياادة المعدالت السكانية في المدن الرئيسية  ،وزياادة الفجوة بين إمداادت المياه والطلب عليها .
 .5قلة ومحدوادية البحوث والمعلومات عن المواةاد المائية .
 .6التصحر
المحور الثاني :ادارة الموارد المائية والتغيرات المناخية .
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ُعرف التغير المنُاخي بأنه " حدوث تغير أو تحول في الخصائص المنُاخية العاادية والسائدة في منطقة ما بما يؤادي إلى حالة غير طبيعية يمكن
ي ّ
أن يترتب عليها آثاة ضاةة بالبيئة واإلنسان" ،وعالميا يمكن أن يوصف بأنه حدوث خلل في توازن مكونات الغالف الجوي النابعه أساسا من
األنشطة البشرية بما يؤثر على مكونات وحراةة الغالف الجوي وبالتالي تغير المنُاخ العالمي) 1 ( .
وتعواد ظاهرة التغير المنُاخي ألسباب عديدة كالعمليات الديناميكية لألةض مثل البراكين ،أو بسبب قوى خاةجية كالتغير في شدة االشعة
الشمسيةأوسقوط النيازك الكبيرة،ولكن تزايد نسبة غازات االحتباس الحراةي ,ثاني أكسيد الكربون (،)CO2الميثان (،)CH4ومركبات
الكلوةوفلوةكربون()PFC5 ،HFC5من أكثر األسباب المؤادية للظاهرة)15(.
اثار التغيرات المناخية علي الموارد المائية  :أصبحت ظاهرة تغير المناخ العالمي حقيقة واقعية بعد أن كانت معظم مظاهرها تعزى سابقا إلى
تغيرات مناخية عشوائية تصيب مختلف مناطق العالم وخاصة منطقة الوطن العربي التي تسواد فيها من حين آلخر ادوةات جفاف كان من
الصعب ةبطها بنظام معين .لقد أشاة التقرير التقويمي األخير للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ( ) 16إلى أن منطقة الوطن العربي
بشكل عام ومنطقة الجزيرة العربية بشكل خاص ستتأثر إلى حد كبير بظاهرة تغير المناخ ،حيث أيدت التوقعات المستقبلية لكميات هطول األمطاة
لمعظم نماذج المناخ العا لمي تناقص كمياتها خالل السنوات الخمسين القاادمة مما سينعكس سلبا على اإليراادات المائية الطبيعية لدول المجلس .كما
أن اةتفاع ادةجات الحراةة سيؤادي إلى ازاديااد الطلب على الماء الستخدامات اإلنسان والزةاعة مما سيزيد من تفاقم األزمة المائية .كما أشاة
التقرير أيضا إل ى زياادة في تكراة حدوث تغيرات مناخية غير عاادية مثل فترات الجفاف والفيضانات فضال عن اةتفاع مستوى البحاة وما قد ينجم
عنه من غمر للمناطق الساحلية واةتفاع ملوحة المياه الجوفية في تلك المناطق .أي أنه باإلضافة إلى التحديات الجمة التي تواجه إاداةة قطاع المياه
في ادو ل المجلس حاليا ،تمثل ظاهرة تغير المناخ ضغطا إضافيا يضاف إلى النمو السكاني وتحمل معها تحديا أكبر يتمثل في اةتفاع مستوى عدم
التيقن في التخطيط واإلاداةة المائية)13( .
و فيما يتعلق بالتغيرات المناخية في ادةجات الحراةة في المملكة العربية السعوادية يتضح من الخريطة أادناه أن هنالك تغيير ملحوظ في ادةجات
الحراةة في المملكة العربية السعوادية تباينت وفقا للموقع  ,حيث نجد التغيير مرتفع جدا في الغرب  ,بعض المناطق المتفرقة في الوسط باالضافة
الي الجنوب الغربي .
مرتفع في بعض مناطق الوسط  -متوسط في بعض مناطق الوسط – منخفض في الشمال وبعض المناطق المتفرقة في الشمال الشرقي والجنوب
الغربي – منخفض جدا في اقصي الشمال  ,الشرق  ,مناطق متفرقة في الجنوب الغربي .
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خريطة ( )2التغيير في ادةجات الحراةة في المملكة العربية السعوادية

المصدة  :االةصااد ( بتصرف ) 2016 ,م
أما بالنسبة معدالت االمطا ة فيتضح لنا من الخريطة اادناه أنها مابين منخفضة ومنخفضة جدا في مساحة كبيرة من شمال وجنوب المملكة
العربية السعوادية – متوسطة في الوسط – منخفضة الي منخفضة جدا في مناطق متفرقة في الجنوب الغربي.
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خريطة ( )3التغيير في معدالت االمطاة في المملكة العربية السعوادية

المصدة  :االةصااد ( بتصرف ) 2015 ,م
وقد تمثلت اثاة تغيّر المناخ على مواةاد المياه في جميع أنحاء العالم في  :زياادة متوسط مستوى سطح البحر بمعدل  1.75ملم سنويا خالل النصف
الثاني من القرن العشرين -وتسبب في انحساة واسع النطاق لألنهاة الجليدية غير القطبية -مما قلّص تدفق المياه في فصل الجفاف -وزياادة ادةجات
حراةة الحفيرات وكذلك حراةة البحاة.
تعمل الطاقة الشمسية المحتبسة في الغالف الجوي بفعل غازات الدفيئة على توجيه الدوةة الهيدةولوجية ،مما يؤادي إلى تكثيف ملحوظ في
والفيضانات.
الجفاف
مثل
المتطرفة،
الظواهر
ويُفاقم
األمطاة
سقوط
أنماط
من
يغيّر
مما
الدوةة،
ولتغيّر المناخ اثاة على األمن المائي على الصعيد العالمي ،حيث ازاداادت مساحة األةاضي المصنفة من قبل الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر
المناخ  IPCCبأنها "جافة جدا" إلى أكثر من الضعف منذ سبعينيات القرن العشرين.وصحب ذلك معدالت أكبر للفيضانات في المناطق الواقعة
تواترا في أجزاء من قاةتي آسيا وأفريقيا.
ضمن خطوط العرض الوسطى إلى العليا ،ومواسم للجفاف أطول وأكثر
ً
أضف الي ذلك أن ادةجة حراةة األةض التزال في اةتفاع  ،يمكننا أن نتوقع تأثيرا كبيرا على موقعنا على إمداادات المياه العذبة مع احتمال
حدوث آثاة مدمرة على هذه المواةادAs temperatures increase, evaporation increases, sometimes resulting in droughts. .
ومع تزايد ادةجات الحراةة ،وزياادة التبخر ،مما أادى في بعض األحيان إلى حاالت الجفاف وحاالت الجفاف الشديدة لعدة سنوات في العقواد.
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المحور الثالث:التنمية المستدامة للمـوارد المائية في ظل التغيرات المناخية
يتأثر مناخ السعوادية بعدة عوامل طبيعية ،من أهمها الموقع الفلكي ،إذ تقع المملكة بين ادائرتي عرض  16ادةجة و 33ادةجة شماالً وبين خطي
الطول  34و 56شرقًا ،مما جعل القسم األكبر منها ضمن اإلقليم الصحراوي المداةي الجاف في غرب القاةات ،ومن ثم تقع في منطقة الضغط
المرتفع المداةي شتا ًء ،وضمن مجال نفوذ الضغط المنخفض الرياح التجاةية الجافة شتا ًء ،والرياح القاةية الجافة أيضا ً صيفًا .لذا يتسم مناخ
المملكة بالجفاف على مداة السنة ،وباةتفاع ادةجات الحراةة خاصة في فصل الصيف وذلك لتعامد الشمس على مداة السرطان ،الذي يمر
بأةاضي المملكة باتجاه شرقي غربي ،ويقسمها إلى نصفين تقريبًا .كما يتأثر المناخ بموقعها الجغرافي ،فهي تقع وسط كتلة واسعة من اليابسة ،ال
يتداخل فيها مسطحات مائية من بحاة أو بحيرات أو أنهاة .يقع البحر األحمر في غربها والخليج العربي في شرقها ،وتأثيرهما محدواد في مناخ
المملكة ،لضيق مسطحهما المائي ،باإلضافة إلى امتدااد سالسل المرتفعات الغربية والتالل الصخرية غرب وشرق المملكة على الترتيب الحاة
بجنوب آسيا  ،مما يجعلها في مهب  ،مما يمنع وصول المؤثرات البحرية إلى الداخل ،وبالتالي يقتصر تأثيرهما على المنطقتين الساحليتين
المجاوةتين لهما)4(.
يعد التنوع مظاهر سطح المملكة أثر مه ًما في مناخها ،فأشكال السطح بها تتميز بالتباين ،لذلك يختلف المناخ باختالف التضاةيس ،إذ يعد
االةتفاع عن سطح األةض() 14
من أهم العوامل المؤثرة في تلك االختالفات ،حيث أنه يؤثر مباشرة في ادةجة الحراةة ،ومقداة الضغط ،واتجاه الرياح ،وكمية األمطاة.
يتميز المناخ أيضا ً باةتفاع ادةجات الحراةة في معظم شهوة السنة وخاصة في فصل الصيف ،ويمثل شهر يوليو قمة الحراةة في المملكة إذ
يعد أعلى شهوة السنة في ادةجات الحراةة ،وتنخفض ادةجة الحراةة في فصل الشتاء ويعد شهر يناير أقل شهوة السنة حراةة .هناك عالقة
عكسية بين ادةجة الحراةة والضغط الج وي ،فإذا اةتفعت الحراةة انخفض الضغط ،والعكس صحيح .تمثل مناطق الضغط المرتفع مناطق
تصدير ةياح ،تستقبلها مناطق الضغط المنخفض)4(.
اما بالنسبة للرطوبة فيمثل كل من البحر األحمر والخليج العربي المصدة األساسي للرطوبة في المملكة ،وترتبط الرطوبة مع ادةجة
الحراةة بعالقة عك سية ،أي أنه كلما زاادت ادةجة الحراةة كلما انخفضت الرطوبة النسبية ،وذلك ألن الهواء في هذه الحالة يكون قاادة على أن
يتحمل قدة أكبر من بخاة الماء يصل إلى ادةجة التشبع )3(.تسقط األمطاة على المملكة في فصل الشتاء باستثناء إقليم عسير ،الذي تسقط
أمطاةه في فصل الصيف .وتتصف األمطاة الساقطة بعدم انتظام سقوطها ،وتسقط إما في شكل زخات بسيطة أو منهمرة غزيرة ،مكونة
سيوالً جاةفة ،تعجز المجاةي واألوادية على استيعابها ،مما يؤادي إلى حدوث فيضانات)4(.
اثار ندرة المياه علي التنمية المستدامة:
 -1تؤادي زياادة ندةة المياه وانعدام األمن المائي إلى مزيد من الوفيات الناجمة عن الجفاف واألمراض المحمولة عبر المياه ،وبفعل
النزاعات السياسية على المواةاد المحدوادة ،وفقدان أنواع الكائنات التي تعيش في المياه العذبة.
 -2ستكون الزةاعة أحد أشد القطاعات تضرةا من انعدام األمن المائي الناجم عن تغيّر المناخ  ،مما يسبب زياادة معدالت سوء التغذية
والمجاعات.
 -3اقتحام الماء المالح إلمداادات المياه الجوفية الساحلية إلى نقص األمن الغذائي ،خصوصا حيث يتفاقم بسبب اإلفراط في استخراج المياه
الجوفية .
 -4سيؤادي تغيير المناخ الي نقص مواةاد المياه العذبة نتيجة الختالل توزيع أحزمة المطر كما ً ونوعاً.
 -5اةتفاع تركيز اةتفاع االمالح في مياه الري.
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 -6تأثر مواةاد المياه الجوفية بتداخل مياه البحر  ,مع زياادة اةتفاع منسوب البحر .
الخاتمة
أن المملكة العربية السعوادية  ،تعاني من شح في المواةاد المائية  ،وهي في تناقص مستمر باعتباة المصدة االساسي المياه الجوفية  ,بجانب
الضغط المستمر الناتج عن الزياادة السكانية  ,اضافة الي ما استجدا علي العالم من مشاكل التغييرات المناخية  ,االمر الذي يستوجب ضروةة
االهتمام واالسراع في ااداةة المواةاد المائية كما ونوعا بنحو مستدام .
أصبحت قضايا إاداةة المواةاد المائية من أكبر تحديات العالم  ,اذا لم تعد المماةسات المائية السابقة مالئمة؛ فالبلدان ال يمكنها تحقيق نمو مستدام،
أو تعزيز قدةتها على الصمواد في وجه تغير المناخ بدون إاداةة مستدامة للمواةاد المائية مع االخذ في االعتباة تناقص كميات المياه المتاحة
وانخفاض جوادتها .
وفى اطاة ندةة المواةاد المائية  ,بجانب ماهو متوقع كنتاج للتغيرات المناخية  ،البد من تفعيل االاداةة المتكاملة للمواةاد المائية بالمحافظة عليها .
اضف الي ذلك إن ندةة المياه والطلب المتنامي عليها ،والمدفوع بعدة عوامل أهمها :التنمية المتساةعة ،والنمو السكاني المطراد ،والحرص
على توفير المياه وضخها بأسعاة زهيدة تدفع الي تنظيم وااداةة الطلب علي المياه وتعزيز مفهوم أن الماء ملكية عامة  ،ينتفع به الجميع وفق
ضوابط تكفل استدامته وسالمة نوعيته ومصاادةه )3(.
التوصـيات
 -1حماية مصادر المياه الجوفية والسطحية واستغاللها بصورة سليمة وترشيد استهالكها ،وذلك باعتماد إدارة متكاملة للموارد المائية .
 -2تطوير التشريعات البيئية عموما ،وتلك الرامية لحماية مصاادة المياه السطحية والجوفية من كل أشكال التلوث واإلهداة بصفة خاصة.
-3

تشجيع وادعم األبحاث والدةاسات في مجال التغيرات المناخية المتعلقة بالتلوث .

 -4نشر وتعزيز مفاهيم االستهالك المستدام للمواةاد المائية كما ونوعا.
 -5تعزيز إاداةة المواةاد المائية من خالل وةشات العمل والدوةات التدةيبية المتخصصة في هذا المجال بها .
 -6ويعواد التخطيط الطويل األجل للمواةاد المائية علي نحو مستدام .
 -7االستخدام المستدام للمياه الجوفية ضروةي للتكيف مع التغيرات المناخية  ,لتوفير احتياط مستدام من المياه .
 -8خفض انبعاث الغازات الدفيئة للحد من ظاهرة االحتباس الحراةى .
 -9ادمج اجراءت تغيير المناخ والتكيف معه مع استراتيجيات التنمية المستدامة .
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د .زوبيدة محسن  /الباحثة هاجر شناي

قطاع الطاقةالكهربائيةفي الجزائر الواقع والتحديات
د .زوبيدة محسن  /جامعة قاصدي مرباح ورقلة
الباحثة هاجر شناي  /جامعة قاصدي مرباح ورقلة
الملخص :
في هذا البحث سوف نحاول دراسة واقع قطاع الطاقة الكهربائية في الجزائر والتحديات التي تواجهه إذ يعتبر قطاع الطاقة
الكهربائية من القطاعات االقتصادية المحركة لعجلة التنمية للبالد لما تحظى به من أهمية ودور كبير في دفع عجلة
االقتصاد ،حيث تطرقنا في المحور األول إلى االستراتيجية الطاقوية للجزائر وفي المحور الثاني نظرة تحليلية لقطاع
الطاقة الكهربائية في الجزائر وفي المحور الثالث قراءة إحصائية لقطاع الطاقة الكهربائية لنتناول في األخير أهم المشاريع
التنموية لقطاع الطاقة والطاقة الكهربائية في الجزائر.
الكلمات المفتاحية:واقع قطاع،الطاقة الكهربائية ،محرك ،التنمية ،عجلة االقتصاد.
Summary:
In this paper, we will try to study the reality of the electric power sector in Algeria and the
challenges it faces as it considers the electric power sector of the driving wheel of
development of the country's economic sectors to receive its importance a large role in
driving the economy, as we discussed in the first pillar to the Energetic Strategy of Algeria
and in the axis the second analytical overview of the power sector in Algeria and the third
axis read statistical power sector to take up the last major development projects for the
energy sector and electric power in Algeria.
Key words: reality sector, electric power, engine development, the economy.
تمهيد :يعتبر قطاع الطاقة الكهربائية من القطاعات التي تتميز بأهميتها االستراتيجية وسياسية في دول العالم كما أنها بمثابة
العمود الفقري للتطور والنمو االقتصادي واالجتماعي فيها ،كما أنها تمثل أحد أهم معايير قياس تقدم األمم ونموها ،وهي من
الطاقة التي يعتمد عليها اإلنسان في حياته.
الجزائر وكغيرها من الدول اهتمت بهذا القطاع الحيوي حيث قامت بإجراءات إصالحات تشريعية وهيكلية في قطاع
الكهرباء.
سنحاولمنخاللهذهالورقة البحثيةتسليط الضوء على أحد أهم القطاعات اإلقتصادية في الجزائر أال وهو قطاع الطاقة
الكهربائية ،من خالل اإلجابة على اإلشكالية التالية :ما هو واقع قطاع الطاقة في الجزائر وما هي التحديات التي
تواجهه؟ولإلجابة على هذه اإلشكالية ارتأينا تقسيم هذه الورقة البحثية إلى المحاور التالية:
 اإلستراتيجية الطاقوية للجزائر؛
 نظرة تحليلية لقطاع الطاقة الكهربائية في الجزائر؛
 إحصائيات الطاقة الكهربائية؛
 مشاريع الطاقةالتنموية.
-Iاإلتستراتيجية الطاقويةللجزائر :
 -1-Iإتستراتيجية الطاقة في الجزائر :تتمثل إستراتيجية وزارة الطاقةفي توفير الطاقة الكهربائية لكافة قطاعات
االستهالك بدرجة عالية من الجودة و االستمرارية وذلك من خالل خطط مدروسة لتوليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية
مما يتطلب إضافة قدرات توليد جديدة .
ويهدف قطاع الكهرباء إلى زيادة نسبة الطاقة المولدة من الطاقات المتجددة ( طاقة الرياح ،الطاقية المائية ،الطاقة الشمسية )
حيث بلغت القدرات المركبة % 97.8من الوقود االحفوري وبلغت نسبة الطاقات المتجددة % 2.2حيث تمثل نسبة المياه
منها % 90و%10تعود لطاقة الشمسية .
ويتم استهالك الطاقة الكهربائية في العديد من األغراض اإلنتاجية والسياحية والزراعية والخدمية واالستهالكية وبالتالي
تتنوع المعدات واألجهزة الكهربائية تبعا لذلكلقد شهد نصيب الفرد الجزائري من الطاقة الكهربائية ارتفاعا ملحوظا وهذا
مردّه إلى االستعمال الواسع لألجهزة الكهربائية خاصة مكيفات الهواء التي أصبحت ضرورة ملحة خصوصا مع ارتفاع
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درجات الحرارة التي شهدتها معظم مناطق الوطن.ويتوزع االستهالك العائلي للكهرباء في
الجزائرحسب*l’APRUEكاآلتي %32:لإلنارة%28 ،الستهالك الثالجات%22،للتلفاز%10،لمكيّفات الهواء
و%4للغساالت.
ومع تزايد معدالت استهالك الكهرباء واعتماد دول العالم كافة بشكل مكثف على الوقود األحفوري المتمثل في البترول
والغاز الطبيعي وكذلك الفحم  ،وعلى الرغم من اآلثار السلبية العديدة التي تنتج عن استهالك هذه المصادر بيئيا ً ومن أهمها
ظاهرة االحتباس الحراري  ،األمر الذي دفع خبراء البيئة إلى تكثيف نداءاتهم بترشيد استخدام الطاقة ليصبح للترشيد مفهوما
خاصا وبرامج عملية وأساليب حديثة تطورت كثيراً خالل العقود األخيرة وقد أثبتت فاعليتها وحققت فوائد عظيمة وقد
أصبحت واحدة من مصادر الطاقة.1
-2-Iأهداف السياتسة الطاقوية للجزائر :
تهدفسياسةالطاقة الوطنيةإلى:
٭تنميةالمحروقاتوالمنشآتالقاعديةمنأجإلمدادالسوقالوطنيةبمواردالطاقة؛
٭تطويرالصادراتلتمويالالقتصادالوطني؛
٭المساهمةفيبناءنسيجصناعيمتكاملومتنوع؛
٭خلقالقيمةالمضافةلتنميةاالقتصادالوطني.2
-3-Iالنظام الكهربائي الجزائري:
يتكون النظام الكهربائي الجزائري من أكثر من 50محطة كهربائية ومن شبكة نقل مترابطة تغطي شمال البالد وأيضا من
ّ
تمون مناطق بالجنوب البعيدة عن الشبكة المترابطة،إضافة إلى بعض المنتجين الذاتيين(المجمعات
الشبكات المعزولة التي
الصناعية الكبرى (الذين ينتجون الكهرباء لسد حاجاتهم وذلك باستعمال وسائل إنتاج خاصة.
يعتمد إنتاج الكهرباء على الغاز كوقود وذلك بنسبة%98وتتكون الحظيرة من محطات دورة مركبة وبخارية وغازية .فيما
يخص شبكة نقل الكهرباء فابتداء من سنة 2005تم إدراج توتر400كفو الذي تزامن مع تشغيل أول محطة توليد ذات دورة
مركبة بطاقة إجمالية تقدر بـ 825ميغاواط ومنذ ذلك التاريخ تم اعتماد تطوير شبكة متكاملة على هذا التوتر تمتد من الشرق
إلى غرب البالد ومن الشمال إلى الجنوب.3
-4-Iالمخططالوطنيللكهرباء
منأجلتكييفاإلطارالتشريعيلقطاعالكهرباء،بهدفتلبيةحاجياتالسكانوضمانتوصيلشبهكليبالكهرباءوكذارفعمعداللتغطيةبالغازالطبيع
يفانتطبيقالقانونالمؤرخسنة2002والذييدعوإلىفتحسوقالكهرباءوالغازللمتعاملينالخواص،تحترقابةالوكالةالوطنيةلضبطالكهرباء
والغاز،قامتشركةسونلغازبتوسيعوإعادةهيكلةنشاطاتها.
وهذابإنشاءفروعخاصةبالمهنالقاعديةوالتيتتمثلفيفرعإنتاجالكهرباء،فرعنقاللكهرباءوفرعنقاللغاز .
باإلضافةإلىأربعشركاتلتوزيع.4
 -IIنظرة تحليلية لقطاع الطاقة الكهربائية في الجزائر
 -1 -IIقطاع الطاقة الكهربائية في الجزائر:
يعتبر قطاع الطاقة الكهربائية الجزائري قطاعا حيويا لما يتميز به من أهمية لجميع مناحي الحياة االقتصادية من جهة
واالجتماعية من جهة أخرى ولطالما ظل هذا القطاع ولسنوات بل لعقود طويلة تحت هيمنة ما يسمى بالمحتكر التاريخي
خاصة بعد االستقالل الذي تحصلت عليه الجزائر سنة  ،1962حيث تتميز الحقبة التي تليه بتوجه اقتصادي اشتراكي شامل
داخل البالد ثم مع بداية االصالحات االقتصادية التي عرفتها الجزائر بداية الثمانينات من القرن الماضي عرفت جميع
القطاعات االقتصادية تحوالت كبرى منها ناجحا ومنها من كان اقل نجاحا ،ومن بين القطاعات التي عرفت تحوال هاما
تنظيميا وهيكليا قطاع الطاقة الكهربائية.
-2 -IIالتطور التاريخي لقطاع الطاقة الكهربائية الجزائري:
في سنة  1946تم تأميم أو إضفاء الصبغة الوطنية على قطاع الكهرباء والغاز من خالل قانون رقم  46-628المؤرخ في
 8أفريل  1946ثم في سنة  1947تم خلق المؤسسة EAGوالمسماة " كهرباء وغاز الجزائر" ،في سنة  1962نالت
الجزائر استقاللها التام ما عدا بعض المخلفات التعاقدية في مجال المحروقات واستغالل الصحراء.
في سنة  1969كانت أول خطوة قانونية بعد االستقالل والتي من خاللها تم حل المؤسسة EAGوإنشاء الشركة الوطنية
للكهرباء والغاز " "SONELGAZمن خالل التعليمة رقم  69-5المؤرخة في  30جانفي  ،1969ثم في سنة  1983وفي
إطار إعادة هيكلة SONELGAZتم إنشاء  6مؤسسات مستقلة عن المؤسسة األم تعنى باألشغال الكبرى كمد ،توصيل
وإصالح الغاز والكهرباء ،في سنة  1991تغيرت الطبيعة القانونية لـ " سونلغاز" لتتحول إلى مؤسسة عمومية ذات طابع
صناعي وتجاري EPICوتم اإلعالن عن القانون الخاص بذلك في سنة  .1995في سنة  1996تم تطهير المالي الشامل
لشركة سونلغاز ،ثم في سنة  1999تم استحداث بعض الفروع التي تهتم باألنشطة الثانوية في مجال الكهرباء والغاز.
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توالت عملية التطور حيث في سنة  2002تم اعتماد القانون الخاص بالكهرباء والغاز وتم تحويل سونلغاز من EPICإلى
شركة ذات أسهم  ،SAPثم في سنة  2004تم إنشاء ثالثة فروع يهتم كل فرع منها بنشاط أساسي ،هذه الفروع هي سونلغاز
إلنتاج الكهرباء  ،SPEمسير شبكة نقل الكهرباء  ،GRTEمسير شبكة نقل الغاز  ،GRTGثم في سنة 2006أنشئت أربع
فروع للتوزيع هي سونلغاز للتوزيع بالجزائر  ،SDAسونلغاز لتوزيع بالمركز  ،SDCسونلغاز للتوزيع بالشرق
SDEوسونلغاز للتوزيع بالغرب SDOكما تم إنشاء فرع مستقل لمتعامل النظام .OS
في سنة  2007تم إنشاء سبعة فروع متخصصة في المهام القاعدية ،ثم في سنة  2008تمت آخر مرحلة من عملية إعادة
الهيكلة من خالل إنشاء فرعين لكل من نظام المعلومات والهندسة ،وتجدر اإلشارة إلى أهمية المحتوى الذي قدمه القانون
رقم  02-01المؤرخ في  05فيفري  2002والمتعلق بالطاقة الكهربائية والغاز وكان من أهم بنوده ما يلي :
فتح وظيفة اإلنتاج للمنافسة واالستثمار الخاص؛ إنشاء هيئة معدلة مستقلة " "GREGتختص بالسهر على السير الحسن لقطاعي الكهرباء والغاز على حد سواء؛ فتح وظيفة التوزيع إلى نظام الحصص؛ إنشاء متعامل السوق والذي يختلف عن متعامل النظام؛ إثبات حق الغير من االستفادة من خدمات نقل الطاقة الكهربائية؛ إثبات مفهوم الزبون الحر والزبون المقيد مع التأكد على دور الدولة في ضمان الخدمة العمومية؛كما
شهدقطاعالطاقةالكهربائيةتطوراتوإنجازاتكبيرةفيالبنيةاألساسيةللنظامالكهربائيأسهمفيتحسينأدائهوزيادةقدرتهعلىتلبيةالطلبالمتز
ايدباستمرارمنخاللتنفيذبرامجواسعةالنطاق،
بهدفتحسيننوعيةوكميةالطاقةالكهربائيةالمولدةوالوصوإللىاالستغالالألمثلللمحطاتالموجودةوإنشاءأخرىجديدة،
والتيرفعتطاقةاإلنتاجإلى 10381ميغاواط،
حيثتعززتطاقةاإلنتاجالوطنيةبعدتشغيلثمانيمحطاتجديدةخاللسنة 2009
باإلضافةإلىوجود  15محطةقيداإلنجازطاقتهااإلجمالية  4100ميغاواط.
تظهر
الدراساتأنقدراتاإلنتاجفيتطورمستمرنتيجةللمشاريعاالستثماريةالهادفةإلىتوفيرطاقةإنتاجيةإضافيةيمكنمنخاللهاالمساهمةفيتلبيةال
ملياردوالرابتداءمنسنة
5.3
وذلكباستثمارحوالي
طلبالمتزايدكلسنة
2010ومنالمتوقعأنيشهدالقطاعأفاقاواعدةوتطوراتكبيرةلتحقيقاألهدافالمسطرةوالمتمثلةفيضمانتغطيةالسوقالوطنيةودخواللسوقا
لدولية.
فيهذاالصدد ،تجدراإلشارةإلىأنهذاالتطورقدظهرتنتائجهعلىأرضالواقع ،فلقدبلغتنسبةتغطيةالشبكةالوطنيةللكهرباء %
98وهيتعكسإمكانياتإنتاجيةهامةوتطورثابت لهامقابالرتفاعالطلبعليهاقاربنسبة % 7سنويافيالفترةالممتدةبينسنة.20115-1963
أدت عملية إعادة الهيكلة لقطاع الطاقة الكهربائية إلى ظهور فروع عديدة حسب الوظائف األساسية والثانوية المختلفة،
وقد اشتقت جميع الفروع من المحتكر ا لتقليدي السابق حيث أصبحت هناك بنية هيكلية مفصلة داخل المحتكر التقليدي،
والشكل التالي يبين البنية الهيكلية الجديدة المتحصل عليها بعد عملية إعادة الهيكلة:
شكل رقم ( :)01البنية الهيكلية لمجموعة تسونلغاز –  –SONELGAZبعد عملية إعادة الهيكلة
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المصدر :قاسمي شاكر ومعطى هللا خير الدين ،القطاعات الشبكية بين المنافسة والتعديل االقتصادي – مقاربة نظرية حول
قطاع الطاقة الكهربائية الجزائري ،-مجلة الدراسات االجتماعية ،جامعة العلوم والتكنولوجيا ،العدد  ،40إبريل –يونيو-
 ،2014ص.61
الشكل التالي ( )02يبين البنية الهيكلية الت ي كانت مستهدفة من طرف الوزارة الوصية على قطاع الطاقة الكهربائية
الجزائري ،حيث يتضح الفرق بين ما تم تحقيقه وما تم التخطيط له ليصل قطاع الطاقة الكهربائية الجزائري إلى بنية هيكلية
غير تنافسية.6
شكل رقم( :)02يبين البنية الهيكلية من طرف الوزارة على قطاع الكهرباء الجزائري.
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المصدر  :قاسمي شاكر ومعطى هللا خير الدين ،القطاعات الشبكية بين المنافسة والتعديل االقتصادي – مقاربة نظرية حول
قطاع الطاقة الكهربائية الجزائري ،-مجلة الدراسات االجتماعية ،جامعة العلوم والتكنولوجيا ،العدد  ،40إبريل –يونيو-
 ،2014ص.62
 -3 -IIخصائصقطاعالطاقةالكهربائيةفيالجزائر:
يتميزقطاعالطاقةالكهربائيةفيالجزائربالخصائصالتالية:
−االعتمادعلىالمحطاتالحرارية؛
−التطورالنوعيوالكميلمصادرالطاقةاألوليةالمستعملةفيإنتاجالكهرباء.7
 -4 -IIمشاكلقطاعالطاقةالكهربائيةفيالجزائر:
يواجهقطاعالطاقةالكهربائيةفيالجزائرعدةمشاكلنذكرمنها:
−تسعيرالطاقةالكهربائيةبأسعاراسميةتقلعنالتكلفةالحقيقيةللتحقيقأهدافاجتماعية؛
−ضعفمحطاتالتوليدبالقياسمعالدواللمتطورةبسببطواللفترةالالزمةلصيانةوحداتالتوليدونقص
رأسالمااللالزمإلنشاءوتجديدالمحطاتالقائمة؛
 −المشاكاللفنيةواالقتصاديةالناتجةعنضعفاألداء ،نقصالتخطيطوعدمدقةالمعلوماتالتيتبنيعليهاخططالتوسع.8
 -5 -IIالتحدياتالتيتواجهقطاعالكهرباءبالجزائر:
شكل رقم ( :)03يوضح التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء في الجزائر

الفنية

المالية

قطاع
الكهرباء

االجتماعية
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المصدر :من إعداد الباحثين.
هناك العديد من التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء في الجزائر ومنها:
 -1-5 -IIالتحدياتالفنية:
•التفاوتالكبيرفياألحماالليوميةأثناءنفس اليوم.
•التفاوتالكبيرفياستهالكالطاقةالكهربائيةخالاللسنة.
•االستثماراتالماليةالكبيرةلمواجهةالطلبخاصةأحمااللذروة.
 -2-5 -IIالتحدياتالمالية:
•االستثماراتالماليةالمطلوبةلمجابهةالزيادةالمطردةفيالطلبعلىالطاقةالكهربائية
•غياباالستثماراتالماليةفيمشروعاترفعكفاءةالطاقة (شركاتخدماتالطاقة)
•محدوديةالتمويلألنشطةالترشيد(الحكومة  /القطاعالخاص)
 -3-5 -IIالتحدياتاالجتماعية:
•اإلسراففياستخدامالطاقةالكهربائية
•المعدالتالمتناميةفيعددالسكانبالجزائر
•الحاجةإلىإيصااللخدمةالكهربائيةإلىالمناطقالنائية
•قصوروعيأغلبالمواطنينبأهمية وضرورةالترشيد
 -4-5 -IIالتحدياتالتشريعية:
•غيابخطةوطنيةلترشيداستهالكالطاقةالكهربائية
•غيابالقوانينوالتشريعاتالتيتساعدعلىترشيداستهالكالطاقة
•غيابالحوافزوالجزاءات في حالة الترشيد.9
 -IIIإحصائيات قطاع الطاقة الكهربائية في الجزائر:
حيث عرفت قطاع الطاقة الكهربائية في الجزائر إرتفاعا مستمرا وفيما يلي عرض ألهم اإلحصائيات:
 -1 -IIIاإلنتاج المحلي لطاقة الكهربائية :
-1-1 -IIIالكهرباءالناتجةعنالطاقةالمائيةوالشمسية  :ارتفعاإلنتاجبنسبة 21بالمائة/سنةإلى157ألفطمنسنة 2012
،معاستالمالمحطةالهجينةلحاسيالرمل.
 -2-1 -IIIإنتاجالكهرباء :عرفاإلنتاجالوطنيللكهرباءارتفاعامعتبراحيثانتقلمن 25تيراواط /ساعةسنة 2000إلى57
تيراواط/ساعةسنة ،2012ايبنسبة،% 7معاإلشارةإلىأنإنتاجالكهرباءلميكنيتعدى2تيراواط /ساعةفيالستينات.10
 -2 -IIIاألرقام الرئيسية للكهرباء والغاز لشركات مجمع تسونلغاز لعام:2015
تظهر حصيلة  2015لشركات مجمع سونلغاز فيما يتعلق الكهرباء والغاز منحنى متصاعدا بالنسبة للعوامل الرئيسية
لتطوير أنشطة شركات مجمع سونلغاز .هذا االداء هو نتيجة الجهود المتواصلة التي أجريت منذ عدة سنوات على وجه
الخصوص ،وتبرهن على الجهود المبذولة من قبل شركات المجمع لضمان خدمات أفضل وفي أسلم الظروف.
 -1-2 -IIIمن الناحية المالية:
تميزت سنة  2015بالعديد من اإلنجازات الهامة التي تطلبت جهودا متواصلة ونفقات استثمار وصلت إلى أكثر من 588
مليار دينار .وقد تم االنتهاء من هذه اإلنجازات على الرغم من الصعوبات المتمثلة في التمويل المالي ،مما ادى إلى تعطيل
انجاز بعض البرنامج .هذه النفقات لالستثمار تقارب تلك المستخدمة في سنة  600( 2014مليار دينار) ،السنة التي شهدت
أيضا ،نمو بنسبة  %46مقارنة مع عام  .2013هذا يدل على استقرار مستويات االستثمار والعودة التدريجية إلى وضعها
الطبيعي بعد عدة سنوات من الكد والعناء قصد تلبية مستوى عال من نمو الطلب.
 -2-2 -IIIنشاط الكهرباء:
إن حصيلة قطاع الكهرباء تبرز قدرة مركبة بحوالي  17238ميغاواط ،موزعة بين  11258ميغاواط للشركة الجزائرية
إلنتاج الكهرباء 681 ،ميغاواط لشركة كهرباء وطاقات متجددة و 5298ميغاواط للمنتجين االخرين :أي بنسبة نمو قدرها
 %8مقارنة مع  1281+( 2014ميغاواط).
مرة أخرى ،عرفت القدرة القصوى المطلوبة في الشبكة المترابطة الشمالية ارتفاع ملحوظ لتصل إلى  12380ميغاواط
في  05أوت  2015على الساعة  ،14:30بزيادة قدرها  %13.3مقارنة مع  10927(2014ميغاواط) .وبهذا يمكن تغطية
الطلب بشكل كاف من خالل توافر اإلنتاج ،حيث تم تغطية جزء منها من قبل مولدات محطات الطاقة الجديدة التي دخلت
حيز الخدمة في  .2015البد من اإلشارة إلى المحطات األخرى منها تيلغمت  197×2(3ميغاواط) ،بوفاريك (40
ميغاواط) ،ورقلة ( 40ميغاواط) ،المسيلة ( 220ميغاواط) وسابالت ( 40ميغاواط).
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شكل رقم ( :)04يوضح القدرة المركبة حسب المنتجين.

المصدر:
Revue ECHOS Groupe Sonelgaz, numéroMars , Bulletin d’ information édité par la Direction
de la Communication et des Médias, 2016,p 02.
وباإلضافة إلى ذلك ،فإن إجمالي إنتاج الكهرباء ،الذي كان  30885جيغاواط/ساعة في عام  ،2004بلغ ما يقرب من
 64309جيغاواط/ساعة في عام  ،2015أي بزيادة قدرها %6.3مقارنة مع  60504 ( 2014جيغاواط/ساعة).
ويتوزع هذا اإلنتاج بين:
الشركة الجزائرية إلنتاج الكهرباء مع  31359جيغاواط/ساعة ،بزيادة  %23.6مقارنة مع سنة 25378( 2014جيغاواط/ساعة).
 شركة الكهرباء والطاقات المتجددة التي وصل إنتاجها إلى  780جيغاواط/ساعة في عام  2015مقابل 683جيغاواط/ساعة في عام  ،2014أي بزيادة قدرها ( %14.2حوالي  276جيغاواط/ساعة من الديزل و 472جيغاواط/ساعة
من التوربينات الغازية و 33جيغاواط/ساعة من الطاقات المتجددة).
 بالنسبة إلنتاج المحطات الهيدروليكية ،والتي هي متواضعة مقارنة مع إجمالي اإلنتاج ،انتقلت من  193جيغاواط/ساعةفي عام  2014إلى  145جيغاواط/ساعة عام  ،2015أي بانخفاض قدره .%24.5
فيما يخص نقل الكهرباء ،تم وضع  13محطة عالية وعالية الجهد بسعة إجمالية قدرها  MVA 1261وما يقرب 3 365
مراكز متوسطة الجهد على الشبكة ،مما سمح بتحسن كبير في استمرارية وجودة الخدمة .وقد شعرنا بهذا التحسن على
نطاق واسع من خالل رجع الصدى اإليجابي من القبل الزبائن ،خصوصا خالل فصل الصيف .وهكذا ،بلغ مجموع مبيعات
الكهرباء 53 412جيغاواط/ساعة في عام  ،2015أي بزيادة قدرها حوالي  %8.6بالمقارنة مع 49 192 ( 2014
جيغاواط/ساعة).11
شكل رقم ( :)05يوضح القدرة القصوى المطلوبة صيف –شتاء لسنة .2015
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المصدر:
Revue ECHOS Groupe Sonelgaz, numéroMars , Bulletin d’ information édité par la Direction
de la Communication et des Médias, 2016,p 02.
-2 -IIIالتطورالعامإلتستهالكالكهرباء :
عرفإستهالكالكهرباءفيالجزائرتطورمستمرا.
الجدول رقم( :)01عدد السكان وحصة الفرد من الطاقة الكهربائية بالجزائر تسنة 2015
نسبةالمزودينبالكهرباء( )%حصةالفردمنالطاقةالمنتجة
عدد السكان (بالمليون)
)كوس(
نسبةالنمو%
2015
1.601
99
2.3
40.4
المصدر  :االتحاد العربي للكهرباء ،النشرة اإلحصائية ،العدد الرابع والعشرين ،سنة  ،2015ص.11
بلغ عدد السكان في الجزائر في سنة  40.4 2015مليون نسمة بنسبة نمواً تقدر بـ  % 2.3مقارنة بـ سنة  2014حيث
بلغ عدد السكان  39.5مليون نسمة ،كما بلغت نسبة الموزودين  %99حيث أن هذه النسبة بقيت ثابتة مقارنة بالسنة السابقة
 ،2014ونالحظ كذلك زيادة حصة الفرد من الطاقة المنتجة فقد بلغت حوالي kwh 1.60في سنة  2015في حين بلغت
حصة الفرد من الطاقة المنتجة kwh 1.52في سنة .2014
 -4 -IIIتطورإجماليإتستهالكالطاقةالكهربائيةفيالجزائر:
عرفاإلستهالكالوطنيللكهرباءتطوراكبيرامنحيثالحجم،منحيثالمشتركينومنحيثاإلستهالكالسنويللمشترك،هذهالتطوراتكانتمخلفة
حسباإلنتماءإلىشبكةالترابطفيالشماألوشبكاتالجنوب،حسبمراكزالتوزيعوكذلكحسبقطاعاتالنشاطاإلقتصادي.
 -1إجمالي اتستهالك الطاقة الكهربائية في الجزائر
جدولرقم ( :)02تطورإجماليإتستهالكالطاقةالكهربائيةفيالجزائرللفترة (.)2015-2008
الوحدة :جيغاواط/تساعةGWh
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
السنوات
53.39
49.19
45.05
41.89
38.90
35.67
33.81
33.12
الطاقة
المستهلكة
المصدر  :التقرير االحصائي السنوي االوابك .2015 ،2014 ،2013
يتبين لنا أن هناك تطور واضح في الطاقة الكهربائية المستهلكة وهذا راجع إلى تزايد الكبير في اآلونة األخيرة في عدد
السكان وكذلك تطور التي تشهده القطاعات خاصة القطاع الصناعي الذي يعرف إستهالك كبيرللكهرباء.
 -2اتستهالك الطاقة الكهربائية في الجزائر حسب القطاعات
جدولرقم (:)03إتستهالكالطاقةالكهربائيةفيالجزائرحسب القطاعات لسنة .2015
الوحدةGWh:
أخرى
صناعي
تجاري
منزلي
القطاع
2.75
20.67
10.30
19.67
االتستهالك
المصدر  :االتحاد العربي للكهرباء ،النشرة اإلحصائية ،العدد الرابع والعشرين ،سنة  ،2015ص.8
من خالل الجدول نالحظبأن الطاقة الكهربائية المستهلكةفي الجزائر لسنة  2015مختلفة باختالف القطاع المستهلك للطاقة
الكهربائية ومن المالحظ التقارب بين القطاع الصناعي والقطاعالمنزليحيث بلغت GWh20.67و GWh19.67على
التوالي ،وهذا راجع لالحتياجات المتزايدة لكال القطاعين.
 -IVمشاريع الطاقةالتنموية:
 -1 -IVاالتستراتيجيةالطاقويةالوطنيةفيافاق2040:
•استعمااللغازوذلكبتحفيزاستخدامغازالبترواللمسالوالغازالطبيعيالمضغوطفيقطاعالنقل؛
•تثميناستخدامالمواردالطاقويةمنخاللتطويرالصناعةالتحويلية(كالبتروكمياء،التكرير... ،الخ)؛
•تطويراستعمااللطاقاتالمتجددةعلىنطاقواسعوذلكبرفعنسبةتوليدالكهرباءمنالمصادرالمتجددةإلى 30بالمائة؛
•الشروعفيدراسةإمكانيةتطويراستغاللثرواتالمحروقاتغيرالتقليدية؛
•االعتمادعلىمبادئالحيطةوالوقايةوالمحافظةعلىالبيئةفياطارالتنمية
المستدامةبهدفتخفيضوتيرةالطلبعلىالمواردالطاقويةالرئيسة،توليالدولةأهميةلسياساتالتحكمفيالطاقةوترشيداستعمالها،منخالإلدما
جهافيالحياةاليوميةللمواطنوفيقطاعيالخدماتوالنقل،وإدراجبرنامجالفعاليةالطاقوية،الذييهدفإلىتحسيسالمواطنينمناجالستهالكراشد
وعقالني.
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أماعناستعمااللطاقةالنوويةوالذيسيساهمفيتعزيزتوفيرالكهرباءعلىالمستوىالوطني،فانهيبقىمحدودجدالمايواجهمنتحدياتوصعوبات
السيماالتبعيةالتكنولوجيةفيمايخصإعادةمعالجةالموادالمشعة،وكذاالتزودبالوقودالمخصب.
ولدعمهذااالتجاهالبدأوالمنوضعاألطرالقانونيةوالتنظيميةمناجلتطويرواستغاللهذهالطاقةوكذلكتكويناإلطاراتفيهذاالمجال،مراع
يةبذلكالتغيراتالتيتشهدهااألسواقالعالميةللنفطوالغازمنجهة،والتحدياتالتيتفرضهاإجراءاتاألمنوالسالمةلهذهالمادةالحيويةمنجهةأ
خرى.
يتوزعإنتاجالكهرباءعنطريقوتسائالإلنتاجالتالية:
التوربيناتالبخارية :حوالي%16مناإلنتاجاإلجمالي،وقدتمتدعيمهذااإلنتاجبتشغيلكلمنمحطتي:محطةمرسىالحاج :تتكونمنمجموعتينمولدتينللكهرباءبطاقة 168ميغاواطلكلواحدة،انطلقتفي اإلنتاجسنة1990محطةجيجل :تكونمنثالثمجموعاتمولدةللكهرباءبطاقة 196ميغاواطلكلواحدة،انطلقتفياإلنتاجسنة1992؛الكهرومائية :يرتبطإنتاجالكهرباءمباشرةبسقوطاألمطار،وتعكسآثارالجفافالذيميزالجزائرفيالسنواتاألخيرة،حيثكانيمثلهذاالنوعمنالكهرباءسنة 1985حوالي ،% 6أمااليومفيمثلسوى.%1
حظيرةتوربيناتالغاز (%44 ):عرفتهذهالحظيرةتطوراابتداءمنسنة 2002معبدايةتشغياللمحطاتاآلتية:الحامة(واليةالجزائر)،بطاقةإنتاجتقدرب 420ميغاواط؛فكيرينة(واليةأمالبواقي)  :بطاقةإنتاجتقدرب 292ميغاواط؛أرزيو :بطاقةإنتاجتقدرب 345ميغاواط؛ سكيكدة) : ( SKSأنجزتهذهالمحطةمنطرفالشركةالجزائريةللطاقة( (AECبالشراكةمعالشركة الكندية (SNC) l’Avalinبطاقةإنتاجتقدربـ 825ميغاواط؛
البرواقية) :(SKSبطاقةإنتاجتقدربـ 489ميغاواط؛محطةحجرةالنص :بواليةتيبازةبطاقة 1200ميغاواط؛محطةترقابطاقةإجماليةقدرها 1122ميغاواط؛محطةكديةالدراوشبطاقةقدرها 1131ميغاواط؛طاقةإجماليةمتنقلةقدرها 670ميغاواط؛ ديزل ( :)%1 Dieselإنطاقةإنتاجهذهالمحطاتبقيتثابتةنسبياخالاللمرحلة.2012-2000ولغرضتلبيةالطلبالمتزايدعلىالكهرباءقررتالدولةرصدمايقارب 400ملياردينار جزائريللفترة(2019 -2015
)إلنجازقدراتإنتاجإضافية(15500ميغاواط)وكذاتطويرشبكةنقلوتوزيعالكهرباءوالغازمماسيسمحببلوغنسبة %99
فيمايخصالتغطيةبالكهرباءو%60بالمائةللتغطيةبالغاز.12
 -2 -IVالخطط المستقبلية:يتوقع أن يصل الطلب على الكهرباء إلى حوالي 25000ميغاواط في آفاق 2030والى استهالك
مقدر بـ (TWh) 150و لتغطية هذا الطلب يجب انجاز محطات جديدة بقدرة 13000ميغاواط مكونة من محطات غازية
ومركبة وهذا إلى جانب الطاقة المتجددة المبرمجة والشكل رقم ( )01يوضح منحنى توقعات الطلب على الكهرباء والطاقة
القصوى على المدى.132030-2012
الشكل رقم ( :)06منحى يوضح توقعات الطلب على الكهرباء والطاقة القصوى على المدى .2030-2012

المصدر :كهرباء العرب ،مجلة دورية متخصصة صادرة عن األمانة العامة لالتحاد العربي للكهرباء ،العدد الثامن
عشر ،2012ص .63
 -3 -IVتوقعات الطلب على الطاقة الكهربائية في الجزائر ( : )2025-2016عرف الطلب على الطاقة الكهربائية في
الجزائر في السنوات األخيرة ارتفاعا كبير وذلك راجعا إلى االستهالك المتزايد لهذه الطاقة التي تعتبر عصب الصناعة
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الحديثة ،وهذا ما يبينه الجدول رقم ( )01في قائمة المالحق ،الذي يبين توقعات الطلب على الطاقة الكهربائية وذلك من
سنة .142025-2016
الجدول رقم ( :)04يوضح توقعات الطلب على الطاقة الكهربائية ()2025-2016
الــــــــــسـنــة
2025
2020
2016
الحمالألقصى
االطاقةالمنتجة
الحمالألقصى
الطاقةالمنتجة
الحمالألقصى
الطاقةالمنتجة
م.و
م.و Maximumج.و.س
ج.و.س
م.و
ج.و.س
Maximum
Generated
DemandGenerated
Maximum
Generated
DemandEnergyMW
EnergyDemandEnergyMW
GWh
GWh
MW
GWh
24,181
120,582
19,279
95,849
13,247
66,716
المصدر :االتحاد العربي للكهرباء ،النشرة اإلحصائية  ،2015العدد الرابع والعشرون ،ص .21
 -4 -IVالمخطط متوتسط المدى :2020-2016
من أجل تحقيق االهداف بأقل تكلفة تم إعداد المخططات العملياتية لجميع شركات مجمع سونلغاز على المدى المتوسط
 2020-2016على أساس العناصر التي تضمنها رسالة التأطير التي تمت صياغتها من أجل ضمان كفاية الوسائل مع
الموارد المخصصة .ويشمل األهداف المراد تحقيقها ،واإلجراءات الملموسة التي يجب تنفيذها لتحقيق األولويات
االستراتيجية والموارد البشرية والمادية الضرورية.
 -1-4 -IVإنتاج الكهرباء:
ستمر القدرة اإلجمالية المركبة إلنتاج الطاقة الكهربائية خالل المدى المتوسط  2020-2016من 17636ميغاواط في
أواخر  2015إلى  33778ميغاواط في عام  ،2020أي بزيادة سنوية متوسطة مقدرة بـ  .%13.9فستمر القدرة المركبة
لحظيرة إنتاج الطاقة الكهربائية لشركة إنتاج الكهرباء من خالل الدورات المركبة المقررة لهذه الفترة ،من 11728
ميغاواط نهاية  2015إلى  27371ميغاواط نهاية عام  ،2020أي استطاعة إضافية مركبة مقدرة بحوالي 15640
ميغاواط ،وهو ما يمثل زيادة سنوية متوسطة مقدرة بـ .%18.5
فمن المنتظر أن يدخل البرنامج الوطني للطاقات المتجددة (الطاقة الشمسية والريحية) الذي تتكفل به شركة كهرباء
وطاقات المتجددة اإلنتاج بداية من عام  .2016وستعرف زيادة سنوية متوسطة من الطاقة التقليدية مقدرة بـ %6.6لتنتقل
من  663ميغاواط عام  2015إلى 913ميغاواط والقدرة المركبة من الطاقة المتجددة ستصل إلى  354.3ميغاواط .ومن
جهة أخرى ،ستعرف القدرة المركبة من طرف المنتجين المستقلين االستقرار ،باستثناء شركة كهرباء كودية الدراووش
التي تسجل قدرتها المركبة انخفاضا طفيفا.
 -2-4 -IVنقل الكهرباء:
سينتقل طول شبكة نقل الكهرباء من  27348كم عام  2015إلى  41925كم نهاية عام  2020أي بمعدل نمو
%9وسيعرف من جهته عدد المراكز معدل متوسط قدره  ،%12ليمر بذلك من  306مركز في  2015إلى  538نهاية
عام .2020
وستعرف الطاقة الكهربائية اإلجمالية العابرة لشبكة نقل الكهرباء للفترة  2020-2016زيادة سنوية متوسطة قدرها
%9لتمر من  64226جيغا ساعي نهاية عام  .2020أما معدالت خسارة الطاقة الكهربائية فستعرف انخفاضا سنويا
متوسطا مقدرا بـ  %2خالل فترة المخطط .وستعرف هذه المعدالت استقرارا بداية من سنة  2018تستقر في حدود
.%3.7
 -3-4 -IVتوزيع الكهرباء:
سيشهد عدد الزبائن الجدد للتوتر المنخفض زيادة سنوية متوسطة قدرها %1.7خالل الفترة  ،2020-2016ليمر بذلك
من  355299زبون جديد نهاية  2015إلى  368005نهاية عام  .2020وسترتفع توقعات مساهمة زبائن التوتر المتوسط
بمتوسط سنوي مقدر بـ  ،%1.7وهو ما يمثل  2086زبون جديد نهاية عام  .2020ومن المتوقع ربط  14زبون جديد
للتوتر العالي عام  13 ،2016زبون عام  11 ،2017زبون سنة  03 ،2018خالل عام  2019وزبون جديد عام .2020
وسيصل العدد اإلجمالي للزبائن الجدد إلى  370092نهاية  2020مقابل  339618زبون جديد عام  ،2015وهو ما يمثل
زيادة سنوية قدرها  .%1.7وهكذا سيصل العدد اإلجمالي لزبائن الكهرباء إلى  10198082زبون ،وهي زيادة بمعدل
%3.9خالل فترة المخطط المتوسط المدى.
من جهة أخرى ،ستشهد مبيعات الكهرباء تطورا خالل الفترة  .2020-2016فستعرف مبيعات التوتر العالي أكبر معدل
نمو سنوي متوسط قدره  ،%9.7يليه مبيعات التوتر المتوسط والتوتر المنخفض بنمو قدره  %8.5و%7.7على التوالي.
وستعرف أيضا نسب خسائر الطاقة الكهربائية لنفس الفترة تحسنا بمعدل سنوي متوسط قدره  .%5.3أما طول شبكة
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التوزيع المتوقع فإنه سينتقل من  304843كم في  2015إلى  389543كم نهاية  ،2020وهو ما يمثل معدل نمو سنوي
متوسط قدره .15%5
الخالصة :رغم التحديات التي يواجهها قطاع الطاقة الكهربائية في الجزائر إال أن الدولة تولي أهمية بالغة لقطاع الكهرباء
وذلك لألهمية اإلستراتيجية الحيوية لهذا القطاع وباعتباره دافع ومحرك لعجلة التنمية لالقتصاد الجزائري ،والجزائر
حرصا ً منها على تحسين الدائم والمستمر قامت بعدة إصالحات التي مست القطاع وذلك لتوفير الطاقة الكهربائية.
ولمواجه التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء في الجزائر نقترح ما يلي:
العمل على تطوير اإلجمالية إلنتاج الكهرباء وشبكة النقل وتوزيع الكهرباء؛ العمل على الرفع من نسبة الربط بالكهرباء؛ ضرورة وضع برنامج مكثف يعمل على توعية المستهلكين بضرورة ترشيد الطاقة الكهربائية؛ اإلعتماد على أحدث التكنولوجيات في تسيير النظام الكهربائي.قائمة المراجع :
*l’Agence nationale pour la promotion et la rationalisation de l’utilisation de l’énergie
)(APRUE
-1ريم بوعروج،الطاقة الكهربائية في الجزائر ،مجلة االتحاد العربي للكهرباء ،كهرباء العرب ،العدد  ،18سنة  ،2012ص
.63
 -2الورقة القطرية للجمهورية الجزائرية ،قطاع الطاقة في الجزائر ،مؤتمر الطاقة العربي التاسع المنعقد بالدوحة أيام  9إلى
 12ماي  ،2010ص.3
-3ريم بوعروج ،نفس المرجع السابق ،ص .60
-4الورقة القطرية للجمهورية الجزائرية ،نفس المرجع السابق ،ص ص .13-12
 -5بوفنش وسيلة ،نمذجة قياسية للعوامل المحددة الستهالك الطاقة الكهربائية في الجزائر خالل الفترة  ،2011-1981مجلة
العلوم االقتصادية وعلوم التسيير ،جامعة فرحات عباس بسطيف ،العدد رقم  ،15سنة  ،2015ص.77
 -6قاسمي شاكر ومعطى هللا خير الدين ،القطاعات الشبكية بين المنافسة والتعديل االقتصادي – مقاربة نظرية حول قطاع
الطاقة الكهربائية الجزائري ،-مجلة الدراسات االجتماعية ،جامعة العلوم والتكنولوجيا ،العدد  ،40إبريل –يونيو،2014 -
ص ص .62 -59
 -7بوفنش وسيلة ،نفس المرجع السابق ،ص .78
 -8بوفنش وسيلة ،نفس المرجع السابق ،ص .77
 -9بوهنة كلثوم ونور محمد ،التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء في الجزائر ،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم
التسيير  ،الملحقة الجامعية مغنية ،جامعة تلمسان،ص.12
 -10الورقة القطرية للجمهورية الجزائرية ،نفس المرجع السابق ،ص ص .8-7
11- Revue ECHOS Groupe Sonelgaz, numéroMars , Bulletin d’ information édité par la
Direction de la Communication et des Médias, 2016,p 01-02.
 -12الورقة القطرية للجمهورية الجزائرية ،نفس المرجع السابق ،ص ص .9-8
 -13ريم بوعروج  ،نفس المرجع السابق،ص .63
 -14االتحاد العربي للكهرباء ،النشرة اإلحصائية  ،2015العدد الرابع والعشرون ،ص .21
15- Revue ECHOS Groupe Sonelgaz, numéro Février 2016 , Bulletin d’ information édité par
la Direction de la Communication et des Médias, 2016, p 01-02.
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تقانة حصاد المياه "بين المقومات الطبيعية وصعوباتها" بشمال دارفور "دراسة حالة محلية السالم"السودان
د .صديـق نوريـن علـي عبـدالرحمـن

أ .احمد اسماعيل ابراهيم صالح

تقانة حصاد المياه "بين المقومات الطبيعية وصعوباتها" بشمال دارفور "دراسة حالة محلية السالم"السودان
د .صديـق نوريـن علـي عبـدالرحمـن

أ .احمد اسماعيل ابراهيم صالح

استــاذ الجيومورفولوجيا المشاركوزارة التخطيط العمراني /مدير األراضي
قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية
شمال دارفور  -السودان
كلية اآلداب بنات /جامعة االمام عبدالرحمن بن فيصل – السعودية
وجامعة غرب كردفان  -السودان

الكلمات المفتاحية الدالة :تقانة ،حصاد المياه ،المقومات الطبيعية ،الصعوبات  ،شمال دارفور
مستخلص الورقة:
هدفت الورقة لتحقيق جملة من األهداف ،كدراسة حالة المياه كمورد واستغاللها ،وتبني حصادها .تجلت اهميته في توفير
معطيات علمية قادرة لتوجيه إدارته وتطويره.
استخدمت فيها مناهج عدة منها؛ المنهج التاريخي ،والوصفي ،والكمي "االحصائي" ،وبما فيها منهج دراسة الحالة.
برزت المشكلة من خالل موقع المنطقة ضمن المناطق الجافة وشبه الجافة ،وتعرضها للجفاف ،وقراءات االرصاد الجوية
تشير احيانا إلى معدالت مطرية عالية ،إال ان ما يتعرض لها العالم من تغيرات مناخية اسهمت في قلة القيمة الفعلية لألمطار بالمنطقة.
بينما االفتراضات تقول ان المنطقة تعرضت لموجة من المشكالت الطبيعية والبشرية محورها مصادر المياه.
اعتمدت الدراسة على المؤتمرات والدراسة الحقلية "االستبيانات" بنحو  152عينة بحثية من جملة  3029اسرة،مثلت بنحو
 .%5تم تفسيرها وتحليلها على .SPSS&GIS
اهم النتائج ؛ تنوع مصادر المياه بالمنطقة لكنها غير مستغلة ،قصور في إدارة المياه ،هنالك ارتبط قوي ما بين المياه واالنسان
وتوفر الخدمات االساسية ،صرف جل المدخرات المالية في توفير المياه ،وامراض اساسية ارتبطت بالمياه.
أوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات اهمها؛ توفير دراسات تفصيلية لمصادر المياه بواسطة  GISوحصاد للمياه
السطحية ،والترويج بحسن رعاية مشاريع المياه .وتبني اهداف األلفية الثالثة للتنمية المستدامة لضمان حفظها واستغاللها لألجيال والبيئة
المستقبلية.
Abstract of paper:
The paper aimed to achieve a number of objectives as a case study of water resource its
exploitation, and the adoption of its harvesting. The paper gains its importance from providing
scientific data able to guide the management and development.
Several approaches have been used including; historical method, descriptive, quantitative
"statistical", and the case study approach.
The problem arose from the site within the region which is arid and semi-arid, vulnerability to
drought. Meteorological readings sometimes refer to high rain rates, but the region is exposed to world
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climatic changes which contribute to the lack of actual value of the rainfall. While assumptions, say
that the region suffered a wave of problems of natural and human-centered sources of water.
The study relied on conferences and field study "questionnaires" about 152 of the total research
sample of 3029 families were represented by about 5%. Been interpreted and analyzed on SPSS & GIS.
The most important results; diversity of water sources in the region, but untapped, deficiencies in
water management, there are strong relations between the associated water rights, and provide basic
services, exchange the bulk of financial savings in the provision of water, and basic illnesses associated
with water.
The study recommended a series of recommendations, the most important; provide detailed
studies of water resources by GIS and harvesting of surface water, and to promote good care of water
projects.And the adoption of the Third Millennium sustainable development, goals to ensure the
preservation and exploitation of future generations and the environment.
المقدمة:الماء عنصر اساسي وضروري لضمان حياة واستمرارية الكائنات الحية على سطح األرض ،بدليل قوله تعالى ... :جو جج جع نلنجا نم نن
ش نيءٍ جحي ٍ . ...سورة األنبياء ،اآلية .)30 ،ومن هنا ال بد من االهتمام بدارسته من مختلف الجوانب حتى نحافظ عليه.
اء ك َّل ج
نال جم ن
وتاريخيا ً يالحظ أن كل الحضارات القديمة نشأت على ضفاف أو أعالي أو المصبات المائية .والسودان إحدى الدول التي تشكل حوض
مجرى النيل ،بل يساهم بكميات كبيرة من مياه االمطار خالل موسم الخريف ،وبالتالي سيساعد كثير في تغيية وإمداد نهر النيل خالل
االنسياب الطبيعي لسطح األرض من الجنوب صوب الشمال بصورة عامة.يظهر تأثير الماء على سكان قاطني مجرى النيل من خالل
المناسبات المتنوعة والتي ارتبطت بالماء في كثير من االفراح كزيارة األطفال عند الختان للنيل والعريس وإلى أبعد من ذلك لدرجة
التبرك بماء النيل واالغتسال به .فعلى الرغم من أن النيل وروافده يمثل المصدر الرئيسي لمساحات كبيرة من شمال البالد ،إال أن هنالك
مناطق ضمن الحوض ولكنها لم تستغل مياه النيل نهائياً ،اما لعامل البعد أو لقلة االمكانات والتقنيات الالزمة ليلك.
هدفت الورقة لتحقيق جملة من األهداف ،كدراسة حالة المياه كمورد وإمكانية استغاللها ،وإيجاد برامج حصاد فعالة وتبنيها من
خالل عرضها علميا والعمل على الترويج والتسويق لها في المحافل العلمية المختلفة.بينما تجلت اهميتها في توفير معطيات علمية قادرة
لتوجيه إدارته وتطويره .بما في ذلك تدريب وتثقيف المجتمعات على أهمية الماء كمصدر وثروة تعتمد عليها في التنمية الرعوية
والزراعية والصناعية وشتى ضروب االستثمار.برزت المشكلة من خالل موقع المنطقة ضمن المناطق الجافة وشبه الجافة ،وتعرضها
للجفاف ،وقراءات االرصاد الجوية تشير احيانا إلى معدالت مطرية عالية ،إال ان ما يتعرض لها العالم من تغيرات مناخية اسهمت في
قلة القيمة الفعلية لألمطار بالمنطقة.افترضتالورقة ان المنطقة تعرضت لموجة من المشكالت الطبيعية المتنوعة ما بين الجفاف
الفيسولوجي والجفاف العام ،تيبيب معدالت األمطار ،التصحر واالمراض التي نتجت عن نضوب وجفاف المياه والتصحر ،والمشكالت
البشرية كالحروب التي تنشب نتيجة للصراع حول المياه بصورة مباشرة ،او على المراعي والمزارع بصورة غير مباشرة على المياه،
فكل ذلك محورها مصادر المياه.
استخدمت في الورقة مناهج عدة منها؛ "المنهج التاريخي"؛ ويعكس سلسلة التغيرات التي تطرأ علي مسرح األحداث وذلك
باستصحاب أحداث الماضي وربطها بأحداث الحاضر ,أما "المنهج االقليمي"يعطي الدارس حقيقة اإلقليم اليي يدرسه ويبين التشابك
االقتصادي في اإلقليم مبينا ً تكامله ,نواحي النقص فيه .عوض 2010،م  ،ص .)13والوصفي والكمي "االحصائي" ،وبما فيها منهج
دراسة الحالة "المنهج التجريبي" يقوم في البداية علي أساس االهتمام بالواقع الكلي  ،النظر للجزئيات من حيث عالقاتها بالكل اليي
يحتويها .صفوح خير  ،1990 ،ص .)117
طرقجمع البيانات؛ جعلت الدراسة الميدانية لمجتمع الدراسة اساسا ً لجمع البيانات ،والتي بلغت  3029اسرة خلصت التطبيق
على نسبة  % 5منها بنحو 152عينة بحثية اجابت على االستبانة.
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الجدول ( )1توزيع أسئلة االستبيان علي المجاالت المختلفة
الرقم

األسئلة

عدد األساس

النسبة المئوية

أوالً

البيانات األولية

11

%17.2

ثانيا ً

الخدمات العامة

12

%18.8

ثالثا ً

مصادر المياه

8

%12.5

رابعا ً

استخدام المياه

18

%28.1

خامسا ً

اثر المياهـ علي البيئة

15

%23.4

64

%100

الجمــلــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
المصدر :عمل الدارس 2015م

من خالل الجدول يتضح أن ثلثي البيانات كانت موزعة ما بين مصادر المياه ،االستخدام واألثر البيئي للمياه .استخدم في تحليلل
تفسير االستبيانات برنامج التحليل االحصائي  spssليعطي أفضلية النتائج وامكانية تطبيقها .تم توزيع عينلة الدراسلة عللى مجتملع العينلة
وفق الجدول أدناه.الجدول ()2

توزيع عينة الدراسة علي الوحدات اإلدارية
حجم العينة المختارة

نسبة العينة %

عدد األسر

الوحدة
شنقل طوباى

1071

53

%35

ابوزريقه

968

49

%32

دار السالم

990

50

%33

إجمالي العينة

3029

152

%100

المصدر  :عمل الدارس ،بيانات الجهاز المركزي لإلحصاء ،الفاشر 2014م
حجم العينة والتي تمثل  152عينة ،وزعت على ثالثة محليات ك ٍل على حسب عدد االًسر بها ومن ثم تم تطبيقها.
 /1موقع الدراسة فلكيا  -تقع منطقة الدراسة .محلية دار السالم) في والية شمال دارفور-بين خطي طول  57 ً 35 .ج  24ن) و ً 21.
 35ج  25ن) شرقا ً  ،ودائرتي عرض  57 ً 59.ج  12ن ) و  27 ً 30.ج  13ن) شماالً.وجغرافياتحدها شماالً محلية الفاشر ،شرقا ً محلية
كلمندو ،جنوبا ً محلية شعرية ،غربا ً محلية روكرو بجبل مرةواألخيرتين تتبعان لجنوب دارفور .أنظر الخريطة .)1.
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خريطة ( )1موقع الدراسة بالنسبة لوالية شمال دارفور والسودان.

المصدر:إدارة المساحة ،والية شمال دارفور ،الفاشر2014،م ،بتصرف
من خالل خريطة الموقع  )1.يعتبر موقع الدراسة ضمن المناطق الجافة وبالتالي تفتقر إلي موارد المياه دائمة الجريان
كاألنهار ،لكن هللا عز وجل حباها وعوضها بأمطار موسمية كثيرة تجرى في عدد من األودية والخيران وتتجمع في شكل بحيرات
وبرك ،فضالً عن كميات من المياه الجوفية ،التي تتواجد في األحواض المائية في باطن األرض لم يستغل منها إال القليل .ونتيجة
للتغيرات المناخية في العالم أخيت هيه األمطار في التيبيب و شحت كمياتها من موسم آلخر .فظل اإلنسان يعاني من أجل الحصول
علي المياه فأخي مني القدم ،يعمل علي إتباع عدة أساليب للحصول عليها فقام بحفر اآلبار السطحية في بطون األودية ،لالستفادة من تلك
المياه التي تتسرب إلي داخل التربة ،كما حاول استخدم أشجار التبلدي في تخزين مياهـ األمطار بعد تجويف جيوعها من أجل حفظها
ألوقات الشدة كما حفر الحفائر .وقد ابتكر عدة أساليب تقليدية لحصاد المياهـ واستخدامها في وقت الحاجة لنفسه وحيواناته وزراعته.
/2الدراسات السابقة :تأتي خصوصية منطقة الدراسة المتمثلة في محلية دار السالم التي تقع ضمن أكثر مناطق الوالية حاجة للمياه .مما
جعل البحث تركز عليها إلبراز مشكلة المياه في المنطقة بصورة خاصة والوالية بصورة عامة .وقفت الدراسة على الدراسات
السابقةبصورة عامة في السودان ومن أهمها؛ قامت كرسي اليونسكو في السودان بدراسات عديدة شملت الموارد المائية وتقانات لحصاد
المياه  ،قدمت في مؤتمر حصاد المياه والتنمية المستدامة في السودان ،في العام 2002م ،منها-:
 -1دراسللة سللعيد محمللد فللرح  ،و خللرون ،)1992. ،بعنللوان  :دور حصللاد الميللاه فللي ترشلليد اسللتخدامات الميللاه فللي السللودان ،نمللوذ
القضارف هدفت الدراسة إلى أن حصاد المياه من النظم الزراعية التي عرفها اإلنسان من قديم الزمان إال أن الحاجة إليه حلديثا ً أدت إللي
تطور كبير في التقنيات المصاحبة إليه باستعمال الحلوافر الترابيلة ) (Tied Ridgesوتوصللت إللي أن الزيلادة فلي إنتاجيلة الليرة بلغلت
أكثر من  )%40.باستعمال الحوافر الترابية .بجانب أناستعمال وسلائل حصلاد الميلاه أدت إللي اسلتجابة كبيلرة لألسلمدة بلغلت أكثلر ملن .
 .) %66كما طبقت نفس التجارب في منطقة المجيد بأرض البطانةحيث اعطت الزراعة بين السرابات أعلي زيادة بلغلت  ) %64.بينملا
أعطت الحواجز الترابية .) %47 .
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 -2دراسة مكي عبد اللطيف  ،) 1993.بعنوان التجربة السودانية في مجال حصاد المياه في شمال كردفان ،أوضحت أن مساكات المياه
الصغيرة  )5×5.متر ،والهالالت زادت من معدل نمو أشجار الكتر والطلح والقضيم .تناولت الدراسة استعادة الغطاء النباتي بشمال
كردفان ونجحت التجارب ،إال أن الدراسة أهملت أساليب وتقانات حصاد المياه ،وبما أن منطقة شمال كردفان هي امتداد لوالية شمال
دارفور يمكن نقل التجربة الستعادة الغطاء النباتي مع التركيز على أساليب وتقانات حصاد المياه لتحقيق التنمية المستدامة.
 -3دراسة صديق عيسي أحمد ،وأحمد خالد الضوء 2001.م) ،احتياجات تنمية القدرات لتعزيز استخدام تقنيات حصلاد الميلاه بالسلودان،
هللدفت الدراسللة إلللى تطللوير المنللاطق الريفيللة وخلللق فللرص االسللتقرار مللع موازنللة البيئللات الريفيللة والحضللرية واالهتمللام الصللحي
بهما.وأوصت بالتركيز علي تلك المهددات وتفاديها ليتم تحقيق األهداف.
 -4دراسة محمد قيلي عبدالرازق و خرون  )2001.اآلثار االقتصادية واالجتماعية السلتخدامات حصلاد الميلاه فلي واليلة شلمال كردفلان
.تجربة هيئة اإلغاثة اإلسالمية العالمية) .هلدفت الدراسلة إلححفلر ثالثمائلة بئلر .سلواني ،مضلخات يدويلة ،مضلخات جوفيلة) فلي واليلات
كردفان.منها أكثر من  ) 150.بئر في شمال كردفان بين خطلي طلول  ) 32 ، 27 .شلماالً ودائرتلي علرض  ) 12 ، 10.و) 16 ، 35 .
شرقا ً لضرورة الماء للحياة ،توصللت الدراسلة لعلدد ملن النتلائج فلي مجلاالت مختلفلة ،منهلا. :إجتماعيلا ً أدى إللى تلوفير الميلاه واسلتقرار
األهالي بالقري الريفية  .المزروب) ،وإقتصاديا ً تحسن الحالة المعيشية وأرتفع دخلل الفلرد ،وأمنيا ًاسلتقرار وانعلدام النزاعلات القبليلة فلي
منطقة أم بادر بالتحديد ،وبيئيا ً تكامل مشروعات المياه من سدود وحفائر ,بسلبب وجلود برنلامج حفلر أكثلر ملن  ) 36 .مضلخة ،وجوفيلا ً
ساهمت السدود التي أقيمت في المنطقة في تغيية المخزون الجوفي وتنمويا ً في تدريب السكان ورفع قدرتهم في استخدام تلك التقانات).
 -5دراسة علي أبو القاسم و خرون 2003م ،حصاد المياه وصيانة الموارد الطبيعية .هدفت الدراسة لتغطية المناطق الجافة وشبه الجافلة
في شمال وشرق وغرب السودان .فتناولت المياه وأوضحت فيها الموارد المتجددة كاألرض ودورها في الحفاظ علي المياه لالستخدامات
البشرية والحيوانية واألحياء الدقيقة والنبات ،ثم المصادر الطبيعية المتجددة التي ال تنتهي باستغالل اإلنسان لهلا بلل تتجلدد مثلل؛ األرض
الزراعية الصالحة للزراعة .والمياه المتمثلة في األمطار والثللو  ,أيضلا ً تنلاول المصلادر الطبيعيلة غيلر المتجلددة مثلل؛ الثلروة المعدنيلة
كالنحاس والحديد واليهب وغير المعدنية مثل البترول والفحم والمركبات األخرى ،وخلصت إللى. -:إتبلاع األسلاليب العلميلة الحديثلة فلي
صيانة التربة والموارد الطبيعية وموارد الميلاه السطحية.نشلر الثقافلة البيئيلة وكيفيلة اسلتغالل والمحافظلة عليهلا رعويلا وغابيلاً .وركلزت
على صيانة الموارد الطبيعية وموارد المياه بصورة عامة).
6ـ دراسة عبدهللا عبدالسالم  ,و خرون  ) 2001.دور حصاد مياه األمطار والمياه السطحية في درء النزاعات وتحقيق األمن القبلي.
أوضحت الدراسة التدهور البيئي السوداني في ثالثينات وأربعينيات القرن الماضي باختفاء البرك والحفائر والمستنقعات وتناقصت
الغطاء النباتي والعشب وتفككت التربة وزحفت الرمال،مما هددت المراعي وبالتاليزادت عدد الرعاة والرقعة الزراعية في كردفان
ودارفور .وهيا التنافس نتج عنه في واليات دارفور الكبري وحدها في الفترة ما بين 2003 – 1975 .م ) خمسة وثالثون حالة صراع
قبلي وكان السبب موارد المراعي ,وخلصت إلي. :حتمية تقديم الخدمات الضرورية للمياه السطحية والحفائر لشرب اإلنسان والحيوان
لتفادي الصراعات .وتنظيم التداخل بينهما في المنافع المائية واالرض والمرعى).
7ـ دراسة صالح احمداي  ،) 2002.التجارب الحقلية بقرية مرشينج بوالية جنوب دارفور ،رسالة ماجستير غير منشور ،جامعة
الخرطوم.هدفت علي مدي تأثير استخدام تقنية حصاد ونثر المياه علي نمو وإنتاجية محصول اليرة الرفيعة .ود احمد).
8ــ دراسة مأمون ضو البيت  ،) 2003.حول تقانات حصاد المياه لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة .استهدفت المناطق التي تقع في
اإلقليم شبه الجاف بالسودان عبر أنواع التربة المختلفة من الطينية الثقيلة .غير الرسوبية) والطينية الخفيفة ،الرملية الطينية .القردود).
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هدفت لنقل تقانات حصاد المياه باعتبارها وسيلة فعالة لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.وخلصت الي. :تبني تقانات حصاد المياه
لالستخدام البشري والحيواني والغابات ،وبناء قدرة المواطنين فنياًواداريا ً).
 /2أ الدراسات التيأجريت بوالية شمال دارفور-:
 /1دراسة مسحية لمنظمة اوكسفام البريطانية 1999.م) عن إدارة مياه األودية ونقص األمطار وأثره في فشل المواسم الزراعيلة بواليلة
شمال دارفور .هلدفت الدراسلة لمعرفلة اثلر فشلل المواسلم الزراعيلة بالوالية.توصللت إللى نتلائج فشلل المواسلم الزراعيلة نتيجلة لتنلاقص
معدالت األمطار بالوالية بصورة عامة دون ذكر تفاصيل.
 /2دراسة وزارة الزراعة الفاشر 2000.م) عن المسح الزراعي بوالية شلمال دارفلور توصللت إللى. :أثلر الجفلاف خلالل الثالثلة عقلود
الماضية تأثيرا ً كبيرا ً على إنتا المحاصيل الغيائية والنقدية وفلى اقتصلاديات الثلروة الحيوانيلة .وأوصلت بضلرورة إحلداث تنميلة شلاملة
كأساس لحل مشكلة تيبيب األمطار ،ولم تتطرق الدراسة ألساليب حصاد المياه في المنطقة.
 /3دراسة يعقوب عبدهللا محمد ،و خرون2001.م)  ,حول حصاد المياه ودوره في تحقيق األمن الغيائي بشمال دارفور .هدفت الى أن
تقنيات حصاد المياه ظهرت لتنمية حاجة اإلنسان الماسة للمياه واستغاللها في الزراعة وخاصة المياه السطحية الجارية ،وخلصت الى
أن الخزانات المائية تمتد في مساحات واسعة من اإلقليم ,و األراضي الطينية الواسعة التي تمتد من الشرق إلي الغرب ,يمكن االستفادة
منها في إنشاء السدود االعتراضية لتقليل حدة الجريان واستغاللها في الزراعة.
 /4دراسة الهادي محمد إبراهيم  )2001.الموارد المائية في المناطق الجافة ،وأساليب إدارتها .دراسة حالة ساق النعام) رسالة ماجستير
غير منشورة جامعة الخرطوم .هدفت للتعرف علي أساليب إدارتها وكيفية استغالل الماء بالمنطقة.توصلت إلى أن المواطن يستغرق جلل
وقته للحصول علي الماء لشربه وللحيوان .وضرورة تطبيق أساليب حصاد ونثر المياه لتوفير حاجة اإلنسان من الماء بتطبيلق التقانلات
التقليدية كزراعة التروس واالستفادة من الحوض الجوفي .مع ضرورة تطبيقها على الوديان بمنطقة الدراسة.
 /5دراسة ويلسون إسكندر  )1990.تنمية موارد المياه الكامنة في إقليم دارفور ،نفيت بإشراف هيئة مياه المدن بلوزارة اللري والملوارد
المائية االتحادية.خلصت أن األحواض الجوفية متوفرة بصورة جيدة بشمال دارفور ولم يستغل بصورة مثلى.
 /6دراسة صديق نورين علي عبدالرحمن2007 ،م ،جامعة النيلين ،رسالة دكتوراه غير منشورة؛ من الدراسات الجيومورفولوجيلة التلي
تناولللت حللوض وادي كللتم واللليي يصللب فللي خللزان قولللو بالفاشللر ،شللملت الدراسللة جيومورفولوجيللة وهيدرولوجيللة الحللوض ،وأوصللت
بضلللرورة تسلللخير االمكانلللات لقيلللام مشلللاريع حصلللاد الميلللاه بلللالحوض واالسلللتفادة منهلللا فياالسلللتخدامات المتعلللددة منهلللا؛ االسلللتخدام
البشريوالزراعي لخصوبة التربة العالية بمنطقة الحوض.
 /2بالدراسات التي اجريت بمنطقة الدراسة -:
 /1دراسة عبد هللا عبد السالم  )1993.تنمية الموارد المائية بشمال دارفور ،مشروع أبو حمرة الزراعي ،اعدتها محطة األبحاث
الهيدرولوجية بود مدني.هدفت لالستفادة من الوادي الموسمي بإنشاء سدود اعتراضية ،لحصاد المياه بالمنطقة ،لتوفير االستقرار،
وزيادة اإلنتا الزراعي لتحسين وضع السكان بالمنطقة.
 /2دراسة أحمد إسماعيل إبراهيم  ،)2006.دور مشاريع حصاد ونثر المياه في تنمية المجتمعات الريفية ،في ملم الوديان الزراعي،
رسالة ماجست ير غير منشورة ،جامعة الفاشر.هدفت إلي معرفة المصادر المائية التي تغيي منطقة الدراسة وكيفية استغاللها في تنمية
134

تقانة حصاد المياه "بين المقومات الطبيعية وصعوباتها" بشمال دارفور "دراسة حالة محلية السالم"السودان
أ .احمد اسماعيل ابراهيم صالح

د .صديـق نوريـن علـي عبـدالرحمـن

المجتمعات الريفية بشمال دارفور .وضبط المزروعات واألراضي .وتوصلت الى أن حصاد ونثر المياه أديا إلي زيادة كثافة القطاع
النباتي وبالتالي ثبتت زحف الرمال ،ووجود المياه ساعد في االستقرار،وتحسن مستواهم المعيشي وتحسين الخدمات بالمنطقة.
 /3جغرافية المنطقة-:يتناول هيا الجزء الخصائص الطبيعية لمنطقة الدراسة لتفهم الطبيعة الجغرافية التي يستفاد منها في التخطيط
والتقييم السليم لحصاد المياه وأهمها؛
1/3

خصائص الجغرافية الطبيعية-:هي عرض لكل من العالقات المكانية ،من خالل التركيب الجيولوجي والتكوينات التضاريسية
واألحوال المناخية ،والتربة ،وذلك لعالقتهم بمشاريع الحصاد.

1-1/3التكوين الجيولوجي :تكونت جيولوجية المنطقة خالل أزمنة وعصور جيولوجية مختلفة ،مما أدت إلي تنوع التكوينات
الجيولوجية في المنطقة وفيما يلي عرض للتكوين الجيولوجي للمنطقة أنظر الخريطة رقم .)2.
خريطة رقم( )2التكوين الجيولوجي في منطقة الدراسة

المصدر :هيئة األبحاث والجيولوجيا ،والية الخرطوم ،2014 ،بتصرف
 2-1/3تكوينات صخور القاعدة (:)Basement Complexتكونت في عصر البروتيرزوي  ،)Proterozoic.وفيها تكونلت صلخور
القاعدة األساسية لألرض التي تعرف بصلخور القاعلدة األساسلية وتتكلون ملن صلخور ناريلة بلوريلة مثلل الجرانيلت والشسلت والبازللت
والنلايس التللي توجللد فللي األجللزاء السللفلي ملن الجبللال ،وفللي بطللون األوديللة والخيللران فلي منطقللة الدراسللة .كمللا يوجللد الكللوالفي األجللزاء
المنخفضة من صخور القاعدة في المنطقة ،مع وجود انكسارات في األجزاء الغربية لمنطقة الدراسة ،وهي متاخمة لمرتفعات جبلل ملرة
الغربية ويدل على تأثير الهزات األرضية التي تحدث من وقت آلخر.
3-1/3تكوينات الحجرر الرملري النروبي ( :)Nubian Sandstoneترجلع تكوينلات الحجلر الرمللي النلوبي إللي تكوينلات اللزمن الثلاني
.الميلزوزوي  ،)Mesozoicوملن أهللم إرسلاباتها؛ الحجللر الرمللي  )Sand Stone.والحجلر الطينللي  )Mudstone.والحجلر الجيللري
 .) Limestone.وقللد عرفللت هلليه التكوينللات بالمجموعللة النوبيللة وتوجللد هلليه التكوينللات فللي منطقللة الدراسللة فللي طبقللات منفصلللة بللين
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إرسابات الص خور األساسية ،كما توجد تكوينات الجزيرة في مناطق مجاري الوديان التلي تتمثلل فلي وادي الكلوع ،ووادي الكلج ،ووادي
أبو حمرة .باإلضافة لوجود المياه الجوفية.
 4-1/3تكوينات المياه الجوفية:ترتبط بالتكوينات الجيولوجية في الزمن الثاني .الميزوزوي) ،وتوجد في مناطق تكوينات الحجر الرملي
النوبي بصورة عامة ،إذ تغطي األجزاء الوسطي والشرقية لمنطقة الدراسة ،ويعتبر من األحواض الجوفية الكبيرة للمياه القومية بواليات
دارفور .إذ توجد طبقات حاملة للمياه ذات إنتاجية عالية ،سعتها التخزينية تتراوح ما بلين 25.مليلون م3ــلـ  100مليلار م ،) 3أملا التغييلة
السنوية تتراوح  25 .مليون م ) 3تقريبا ً .تقرير إدارة المياه الجوفية والوديان 2 010م ص.)7
 5-1/3تكوينات الرسوبيات الحديثة :تكونت في الزمن الجيولوجي الرابع ،وتشمل رسوبيات األودية ورملال القيلزان التلي أدت لتلراكم
الكثبان الرملية ،وغطت جزءا ً كبيرا ً من المنطقة ،خاصة في األجزاء الوسطي حيث تمتد على عرض المنطقلة .وتكونلت الرسلوبيات فلي
المنطقة من حبيبات الكوارتز الناعمة إلى متوسلطة الحجلم مفككلة وضلعيفة التماسلك .أملا رسلوبيات األوديلة تتواجلد فلي مجلاري األدويلة
وسهولها الفيضية ،كوادي الكوع ،و الكج ،وأبو حمرة ،وبقية فلروع األوديلة المنحلدرة ملن السلفوح الشلرقية لجبلل ملرة .يتضلح مملا سلبق
توفر الموارد المائية بالمنطقة،مثل المياه الجوفية لحوض ساق النعام التي لم تستغل بصورة مثلى ألحداث التنمية في المنطقة.
6-1/3مظاهر السطح والتضاريس :تعرضت شمال دارفور لظروف طبيعية ساهمت في التكوين الجيومورفوللوجي ويمكلن أن يوصلف
بالسهولة والبساطة .تمثل القيزان الرملية الثابتة والمتحركة وسهول األودية الموسمية والخيران ومجارى المياه وبعض الوحلدات الجبليلة
المنفردة والتالل والروابي ،يعتبر مرتفعات جبل مره الظاهرة الرئيسلة كامتلداد غربلي لمنطقلة الدراسلة ويصلل ارتفاعهبلـ )3088.قلدماً،
كأعلى قمة في السودان .صديق نوين2007،م،ص .)25وتعتبر خط لتقسيم المياه شلرقا ً وغربلاً ،فكلل األوديلة الرئيسلية بمنطقلة الدراسلة
تنحدر من خط تقسيم المياه ،مكونا ً ظاهرات طبيعية تتداخل مع بعضها البعض مؤلفا ً سطح المنطقلة ،ويلعلب الغطلاء النبلاتي دوراً أساسليا ً
في تثبيت الرمال وحجزها وتشكيلها بإشكال مختلفة وأهمها-
/6-1/3أ األلسنة الرملية :هي تجمعلات ذرات الرملال حلول الشلجيرات فلي شلكل طلولي مواجهلة التجلاه الريلاح ،وتنتشلر األشلكال فلي
القيزان الرملية مثل قوز أبو جابره ودقيس وابوزريقه ،وقوز بينه ،كما توجد على أراضي القردود الطينية.
/6-1/3ب الكثبان الرملية (القوز):ترسبت بفعل الرياح المتغيرة االتجاهات وقد نملت فوقهلا األشلجار والحشلائ  .األملر الليي أدى إللى
وقف حركة الرمال وتثبيت التربة،بتدهور الغطاء النباتي مؤخرا ً ساعدت على حركة الكثبان الرمليلة نحلو السلهول الطينيلة فلي المنطقلة،
والمالحظاتضحت أن التعرية الريحـية أكثر العوامـل تأثيرا ً في الكثبان الرملية من تعرية المياه الجاريةأنظر الصورة أدناه.
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صورة رقم  )1.القيزان الرملية بمنطقة الدراسة

المصدر  :العمل الميداني 2014.م)3

/6-1/ج السهول الطينية:توجلد فلي شلمال ووسلط وجنلوب المنطقلة متمثللة فلي سلهول وادي الكلوع ،والكلج ،وأبلو حملرة ،وهلى سلهول
فيضيه رسوبية منبسطة يحدها القيزان من الشمال والجنلوب ،وتتخللل تللك السلهول الوديلان التلي تنحلدر ملن السلفوح الشلرقية لمرتفعلات
جبل مره ،انحصرت مجارى تلك الوديان في شريط ضيق ال يزيد عرضه )12-5.متر ،مما يخلف رسلوبيات بكميلات كبيلرة ملن الملـواد
الطينية الطمــيه مكونا ً السهل الطيني "الفيضي" ،أنظر الصورة .)2.
صورة رقم )2.السهل الفيضي لوادي الكوع

المصدر  :العمل الميداني 2014.م)
ويمكن تقسيم منطقة السهل الطيني إلى قسمين-:
 -1المناطق المتاخمة ألراضي القوز وهى مرتفعة نسبيا ً بانحدار تدريجي نحو المجرى.
 -2المناطق المحيطة باألودية وهى مسطحة وتمثل الجزء الرئيسي للسهل الطينى.
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وبعد توقف األمطار الغزيرة فان المياهـ تنحصر بسـرعة نحو المناطق المحيطة بمجرى الوادي .أنظر الصورة رقم .)3.
صورة رقم )3.تكوين وادي الكوع في السهول الفيضية

المصدر  :العمل الميداني 2014.م)
/6-1/3د الجبال والتالل:تبرز بعض الصخور األساسية بصفة محدودة،كمرتفعات أرنقوزو غربا ً وهى امتداد لجبل ملره ،وجبلل حريلز،
وكرقيات وأم قايقو في الوسط وجبل كردول ودقم في الجنوب الشرقي ،وقريود البشم ومريدفات وقريلود أم سلدارة فلي الشلمال الشلرقي،
كل تلك الجبال منعزلة ومتباعدة عن بعضها البعض.
/6-1/3هـ المنخفضات الطبيعية :توجد بعض المنخفضات الطبيعية في المناطق الواقعة بين القيزان في مساحة محدودة .تتمثل في شلكل
فواصل وشقوق وتتميز بكثافة نسبية في الغطاء النباتي وذلك الرتفاع الرطوبة بها.
 /4التصريف المائي السطحي :يعتبر حوض وادي الكوع وقولو من أهم الملوارد السلطحية فلي المنطقلة  .إذ تمتلد غلرب وجنلوب شلرق
مدينة الفاشر،ووادي قوللو احلد روافلد وادي الكلوع ،ويقلوم بتغييلة خلزان قوللو بحلوالي ) 850.000.م 3ملن الميلاه سلنويا ً .والليي يعتبلر
المصدر الرئيسي لمدينة الفاشر بمياه الشرب بعلد وادي كلتم ،يتلراوح عرضله ملا بلين  )50–15.كلم حتلى منطقلة سلـاق النعلام وأبودليلك
وبحــر أم درمان وودعه .كما يعتبر وادي الكج ووادي أبو حمرة ضمن روافد وادي الكوع حيث تتوسط وادي الكج منطقة الدراسة  ،أملا
وادي أبو حمرة فيجلرى فلي األطلراف الجنوبيلة ملن منطقلة الدراسلة ،انظلر الخريطلة رقلم  )3.وجميلع هليه الوديلان تعترضلها علدد ملن
الخزانات المائية والحفائر ،والتروس التي تشكل مصدرا ً أساسيا ً لسكان المنطقة من مياه للشرب والزراعة.
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خريطة رقم  )3.التصريف المائي في منطقة الدراسة

المصدر :إدارة المياه الجوفية والوديان ،والية شمال دارفور ،الفاشر2014 ،م ،بتصرف
 /5األحوال المناخية:يسود في السودان عامة مناخ قاري جاف يتميز بتباين في درجات الحرارة ليالً ونهاراً ،صيفا ً وشتاءاً ،ويتميز مناخ
السودان بشتاء قصير معتدل لفترة ثالثة أشهر وصيف حار طويل يشمل ما تبقى من العام .مهدي امين1974 ،م ص.)4
واعتمادا ً لموقعها الفلكي تقع المنطقة في اإلقليم شبه الجاف ،ليا الموقع أعطاها سمه الجفاف ويتضح من خالل سرد العناصر
المناخية ،الحرارة ،والضغط الجوي والرياح ،األمطار والرطوبة وهى على النحو التالي -:
 1/5الحرارة :من خالل دراسة وتحليل درجات الحرارة العظمي والصغرى خالل شهور السنة للفتلرة ملن 2000.ـلـ2010م ) ،أتضلح
أن العالقللة بللين درجللات الحللرارة العظمللي والصللغرى عالقللة ارتبللاط قللوي جللداً وطللردي  ).9 .وجللوهري ،بمعنللي كلمللا زادت درجللات
الحرارة العظمي زادت درجة الحرارة الصغرى زيادة حقيقيلة ،وكانلت مسلتوي داللتهلا اإلحصلائية  ).000.التلي تؤكلد جوهريلة العالقلة
بينهما.أما العالقة بين الحرارة العظمي والرطوبة فهي عالقة ارتباط ضعيف طردي غير جوهري  ،) .1 .والعالقة بين الرطوبة ودرجة
الحرارة الصغرى في المنطقة عالقة ارتباط وسط طردي  ).6 .وجوهري إذ وصلت داللتها اإلحصائية إلى  ،).04.كلملا زادت درجلات
الحرارة الصغرى زادت الرطوبة .فالعالقة بين درجات الحرارة العظمي والصغرى عالقة طردية قويلة جلدا ً وجوهريلة .وبلين درجلات
الحللرارة والرطوبللة عالقللة ارتبللاط ضللعيف غيللر جللوهري .واتضللح أن درجللة الحللرارة العظمللي تللؤثر علللي درجللات الحللرارة الصللغرى
والرطوبللة النسللبية فللي المنطقللة تللأثيرا ً جوهري لا ً وصلللت مسللتوي داللتهللا اإلحصللائية إلللي أقصللي درجاتهللا  ).000.بمعامللل االنحللدار .
)Regressionاألمر اليي يؤثر علي تبخر المياه في المنطقة مما يتسبب في الجفاف اليي بدورة يوثر علي البيئة الطبيعية والبشرية.
 2/5الرياح واتجاهاتها وسرعتها في منطقة الدراسة:رياح المنطقة شمالية شلرقية جافلة تهلب لملدة تقلدر بتسلعه أشلهر .أكتلوبر -يونيلو)
تعمل على عمليات النحت واإلرساب وتشكل سطح قشرة األرض في المنطقة أشكاالً عديدة كاأللسلنة الرمليلة تحلت األشلجار والتموجلات
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الرملية التي تكونت فوق التربة الطينية على الحواف المتاخمة للقوز ،وتهب رياح جنوبية غريبة موسمية مشلبعة ببخلار الملاء لملدة ثالثلة
أشهر أو أربعة من مايو  -أوائل أكتوبر تقريبا ً وتسبب في هطول أمطار في المنطقة.مكتب األرصاد الجوى  ،الفاشر 2010 ،م ).
تختلف سرعة الرياح واتجاهاتها خالل شهور السنة. ،يناير وفبراير) تصل سرعتها إلي )5000 .ميل/ساعة وتكون شمالية
شرقية ،وتزداد هيه السرعة في شهر مارس إذ تصل إلى  )6000.ميل /ساعة وتكون شمالية شرقية .تنخفض هيه السرعة فتصل إلى
 )5000.ميل/ساعة .أبريل –يوليو) وتتغير اتجاهاتها إلي شمالية شرقية ،وجنوبية شرقية في شهر أبريل ،وتتغير مرة أخري إلى
جنوبية شرقية،في مايو ويونيو ،وتنعكس إلي شمالية شرقية في شهر يونيو .تزداد سرعة الرياح مرة أخري فتصبح نشطة في .أغسطس
وسبتمبر) تصل سرعتها إلى  )8000.ميل /ساعة فتتغير اتجاهاتها إلي شمالية غربية في شهر أغسطس ،ثم تنعكس مرة أخري إلى
شمالية شرقية في شهر سبتمبر ،ومنها تبدأ سرعة الرياح في االنخفاض .أكتوبر -ديسمبر) وتصل سرعتها إلى )6000.ميل /ساعة،
وهي شمالية شرقية .أنظر الخريطة رقم  )3.اتجاهات الرياح.
خريطة رقم  )3.اتجاهات الرياح في منطقة الدراسة

المصدر :هيئة اإلرصاد الجوية ،والية شمال دارفور ،الفاشر2014،م ،بتصرف
3/5األمطررار:صلليفية،وتبدأ فللي .مللارس ـللـأكتوبر) والمتوسللط السللنوي مللا بللين  400 – 200.ملللم) .مكتللب االرصللاد الجللوى الفاشللر ،
2008م).تؤثر األمطار سلبا ً أو إيجابا ً على مظاهر الحيلاة فلي المنطقلة وأنشلطة السلكان االقتصلادية واالجتماعيلة ،ألن أمطارهلا صليفية
ويعتبر أغسطس أكثر الشلهور مطلرا ً .حيلث تسلقط فيله أكثلر ملن نصلف األمطلار السلنوية ويليله شلهر يوليلو وسلبتمبر.أحمد اسلماعيل ،
2006م ص.)69تم رصد وتحليل معدالت األمطار خالل 1970ـــ 2010م ،في منطقة الدراسة فاتضح أن العالقة بين معلدالت األمطلار
وسنوات هطولها عالقة ارتباط طردي ضعيف الشكل رقم .)1.
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الشكل رقم  )1.معدالت األمطار للفترة من 1970ـــ 2010م

المصدر :هيئة اإلرصاد الجوي  ،الفاشر2012م .والعمل الميداني 2014،م.
من التحليل اإلحصائي للشكل  )1.اتضح إن الوسط الحسابي لمياه األمطار خالل الفترة وصل إلي  )197.8.ملم ،وتميزت مياه
األمطار في هيه الفترة بالتباين الشديد والكبير اليي وصل إلي  ،)4635.5.مماأثر فياالنحرافالمعياري اليي وصل إلي  .)68.وكان
أدني معدل لألمطار )68.5.ملم في العام 1983م ،األمر اليي أدى إلي ظاهرة الجفاف التي أثرت علي البيئة والموارد الطبيعية
والهجرة من المنطقة .أما أعلي معدل لألمطار فقد وصل إلي  )381.4 .ملم فكان ذلك في العام 1988م فقد ساعد علي تغيية المياه
الجوفية ،وزيادة اإلنتا الزراعي ،وتحسين المراعي الطبيعية في المنطقة .كما ظهر في الشكل السابق .)1.
4/5الرطوبة الجوية:تركز األمطار في شهور معينه من السنة ،ونقصانها أو انعدامها في بقية الشهور أدى إلى ظهور عجز مائي
بمنطقة الدراسة ،ويصل العجز المائي أقصاه خالل شهري أبريل ومايو ،وذلك نسبة الرتفاع درجات الحرارة وانعدام األمطار ،ورغم
ذلكإن كثافة التساقط في بعض الشهور يؤدى إلى جريان األودية وامتالء مصادر المياه كالحفائر والخزانات والبرك.ليا العالقة بين
المطر والرطوبة النسبية في المنطقة عالقة ارتباط وسط غير جوهري ،بمعنى كلما زاد المطر زادت الرطوبة النسبية في المنطقة .عليه
يمكن تقسيم منطقة الدراسة اعتمادا على مقدار االمطار ،إلى ثالثة مواسم هي الصيف والرطوبة النسبية  ) % 30.وذلك لدرجات
الحرارة العظمى °)38.م.والخريف نسبة الرطوبة فيها )%75.وذلك بسبب قصور الرياح الجنوبية الغربية الرطبة والتبخر النتحي في
المنطقة.والشتاءدرجات الحرارة العظمى إلى حوالي °)29 .م والرطوبة تصل  )%36.وذلك لعدم وجود األمطار ألن المنطقة
أمطارها صيفية  .بيانات اإلرصاد الجوي ،الفاشر .) 2012،لهيا يظهر التباين في الرطوبة وذلك تبعا ً لتباين درجات الحرارة.
 /6تجارب مشاريع حصاد المياه في والية شمال دارفور-:قامت في الوالية مشاريع لحصاد المياه ،معتمدة علي تقنيات تقليدية ،كانت
المشاريع نتيجة لتعاقب سنوات الجفاف وتيبيب هطول األمطار والحاجة لألمن الغيائي ،ليا اقيمتبمناطق مجاري األودية والخيران
الموسمية .مني بداية السبعينيات شرعت حكومة الوالية في تنفيي مشاريع إيضاحية لحصاد المياه . -إدارة استخدامات األراضي
الفاشر.)2010،انظر الخريطة  )5.منها-:
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 1/6مشروع ملم الوديان الزراعي؛ جنوب مدينة الفاشر ،أسس في عام 1970م ،بواسطة صيانة التربة نياك ،معتمدا ً علي فائض مياه
الحفير بالمنطقة لل زراعة وتوسعت المساحة بإدخال نظام حصاد ونثر المياه بواسطة القنوات التحويلية ،فبلغت المساحات المزروعة في
موسم 1977/1976.م) عشرة فدان وتقدر المساحة المجهزة للزراعة  )450.فدان قابلة للزيادة .وتشير تقارير مصلحة استخدامات
األراضي بالفاشر إلي إنتا الفدان لليرة الصفراء تراوحت في موسم 1979/1974.م) ما بين  )7-5.جوال.
2/6مشروع أبو حمرة الزراعي؛يقع بمحلية دار السالم ،علي وادي أبو حمرة يروي هيا المشروع بواسطة سلد اعتراضلي .تخلزن كميلة
المياه التي تنحدر من خور أبو حمرة ,يتم الري عن طريق القنوات التحويلية مثلها كمشروع ملم الوديان الزراعي ،كما يتم الزراعلة فيهلا
عن طريق نثر المياه بعد انحصار المياه المحصودة وتعتبر مركز إرشادي لسكان المنطقة والقـرى المجاورة لها.
قد ساعد في تنمية المنطقة وأدت إلي رفع مستوي دخل السكان وهيا المشروع توقف نتيجة لعدة أسباب من بينها عدم إكمال
منشآت الري بالصورة المطلوبة ،اعتماد المشروع على الدعم األجنبي،والتصرف في وسائل الحركة ،عدم التمكن من صيانة اآلليات.
علي الرغم من تلك المشاكل إال أنها كانت تعتبر من ضمن نماذ مشاريع حصاد المياه.
 3/6مشروع قبة مصدي الزراعي؛ يقع جنوب مدينة الفاشر ،أسس عام 1970م ،يروي من خزان سطحي عن طريق قنوات التحكم
ونثر المياه بعد انحصار المياه المحصودة في الخزان وتبلغ مساحته  )450.فدان قابل للزيادة وهي تعتبر من المشاريع اإليضاحية وتم
تسليمها للجمعية التعاونية بالمنطقة .وكان له أثر في استقرار السكان وممارسة األنشطة الزراعية من فترة الخريف وحتى فترة الشتاء
مما ساعدهم علي زيادة دخلهم بتوفير المحصوالت المزروعة.
 4/6مشروع بشارية الزراعي؛ يقع هيا المشروع بريفي الفاشر ،علي وادي الكوع ويبعد  )10.كيلو مترات جنوب مدينة الفاشر ،أسس
عام 1985م ،تقدر المساحة الكلية بحوالي  ) 500.فدان ،بدأ العمل فيه باستخدام المحراث اآللي ،بزراعة األعالف .أبو سبعين)
باإلضافة لليرة الرفيعة ،والنمط الزراعي السائد فيه حصاد المياه بواسطة السدود االعتراضية ،تم تأجيرها للمزارعين وهي تخضع
إداريًا وفنيًا إلدارة استخدامات األراضي بالفاشر ،حقق الكثير من األهداف التي أنشأت من أجله.
خريطة رقم  )5.مشاريع حصاد المياه الزراعية بوالية شمال دارفور
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المصدر :مكتباستخدامات األراضي ،والية شمال دارفور ،الفاشر2014 ،م ،بتصرف
 5/6مشروع الكومة الزراعي (الركز)؛ يقع المشروع بمحلية الكومة علي بعد  )90.كيلومتر شرقي مدينة الفاشر ،أسس عام 1985م
كمشروع إيضاحي تعليمي ،لنقل تقنيات حصاد المياه من فائض وادي الكومة الموسمي ،لسكان المنطقة والبالغ عددهم  )200.أسرة
استفادوا من هيا المشروع استفادة مباشرة ،ويبلغ مساحته  )400.فدان ،بالرغم من المشاكل التي اعترضت سير المشروع إال أن
المواطن قد استفاد بعالقة اإلنتا مع الحكومة ،ألن إدارة المشروع تقوم بتجهيز األرض من نظافة إلى توفير تقاوى محسنة ،وبعدها يتم
تسليمها للمواطن بغرض الزراعة ،وتشرف عليها فنيا ً حتى الحصاد وتوقف المشروع لآلتي؛ توقف ميزانية التنمية الوالئية ،عدم تنفيي
عملية الصيانة الدورية وتهالك اآلليات والمعدات الزراعية.
 6/6مشروع أم بياضه الزراعي؛ يقع بمحلية المالحة ،وتبعد بمسافة  )280.كلم شمال شرق مدينة الفاشر ،بدأت الزراعة فيه ألول مرة
عام 1978م في سهل أم بياضه الفيضي والبالغ مساحته  )37.ألف فدان ،تعتبر هيه المنطقة امتداد طبيعي للوالية الشمالية لتشابه المناخ
واحتمال نجاح المحاصيل التي تزرع في الشمالية مثل .الفول المصري -التمور) وتوقف لألسباب اآلتية؛ عدم توفر السيولة ،منطقة أم
بياضه رعوية في األصل والزراعة لم تكن المهنة األساسية األولي حيث يتردد اإلنسان في تبني األطروحات الجديدة ،بعد المنطقة عن
الوالية وعدم توفر وسائل الحركة.
أتضح أن هيه المشاريع أنشئت لرفع قدرة السكان وتدريبهم في استخدام حصاد المياه بصورة مثلى ،وكان البد من وجود إدارة
فعالة من الحكومة إلدارة تلك المشاريع .إال ان تمليك تلك المشاريع للمواطنين كان السبب اليي أدى إلى انهيار تلك المشاريع ،عدم
وجود اإلدارة الفاعلة إلرشاد وتوجيه المواطنين ،وصيانة الجسور والقنوات التحويلية .ومما سبق إن أبعاد مشكالت الموارد المائية على
مستوى منطقة الدراسة ،ترتبط بحصاد المياه ،و الجفاف والتصحرالتي أدت إلى نقص وندرة المياه ،والتجارب واألساليب المستخدمة في
مجال حصاد المياه بوصفها مرتكزا ً أساسيا ً لتطوير الموارد األرضية والمائية وإحداث التأثيرات االقتصادية واالجتماعية الداعمة
لظروف اإلنتا في الزراعة المطرية ،بل توفير زراعة مروية حتى لو كان لعدة شهور من السنة للمنطقة ،فتؤثران بصورة فاعلة في
أهمية حصاد المياه واالستفادة من موارد المياه السطحية المتوفرة في المنطقة ،لكافة االستخدامات البشرية والحيوانية والزراعية.
 /7النتائــــــــــــــج-:خلصت الدراسة إلى مجموعة من التحديــــــــــات تمثلت كنتائج أهمها؛
 أثرت ظواهر الجفاف والتصحر في الغطاء النباتي وبالتالي انعكست على البيئة العامة ،ومصادر المياه بالمنطقة.
 تعدد مصادر المياه بالمنطقة من أمطار ومياه جوفية وسطحية ،في غياب حصادها واالستفادة منها في أوقات الحوجة الصيفية.
 فكرة حصاد المياه بالوالية قديمة ،إال أن غياب التدريب وتقنينها اجهضت مشروعات الحصاد التي نفيت.
 ضعف اإلدارة المائية واحيانا ً غيابها أدت لتدهور او دمار المشاريع التي نفيت.
 هنالك عالقة قوية بين مصادر المياه وتوزيع االنسان واالنشطة البشرية األخرى.
 يجتهد السكان كثيرا ً في صرف جل مدخراتهم المالية في توفير المياه ،مما يؤثر في كيفية تفكيرهم وانشطتهم المحلية.
 هنالك بعض االمراض التي تصاحب حالة ندرة المياه كالتهابات والحصاوي والجفاف ،بينما هنالك امراض مصاحبة للمياه
كالبلهارسيا والطفيليات والبكتريا.
 /8التوصيات  -:اشارتالدراسة بضرورة؛
 أفضلية تقديم دراسات تفصيلية عن حصاد المياه في شكل فرق بحثية يجمع التخصصات التي تهتم بالمياه.
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 الترويج لمشاكل المياه عبر المؤسسات الدولية التي تهتم بالمياه بحثا وادارة ،مع مراعاة تبنيها إلقامة مؤتمرات المياه
بالسودان واستثمار المؤتمر في تطبيقات حصاد وإدارة مشكالت المياه.
 التأويل على االمطار السطحية وكيفية استغاللها عبر شراكة مجتمعية وحكومية ومؤسسات دولية ذات الشأن من خالل
فتح أوإفساح المجال والفرصة لها للمشاركة الفاعلة فيها.
 التركيز على التدريب المتنوع لمشاريع الحصاد لمعالجة التحديات وفق-:
 التدريب الفني الجيد والتقني للكوادر للمستفيدين والفنيين الحكوميين.
 تدريب المجتمعات المستفيدة على كيفية إدارة المال وتشغيل وتنظيم مشاريع الحصاد.
 تدريب المجتمعات المستفيدة على حسن التعامل والوعي بالمياه والبيئة.
 وتبني اهداف األلفية الثالثة للتنمية المستدامة لضمان حفظها واستغاللها لألجيال والبيئة المستقبلية.
 /9الرؤية المستقبلية-:
 ضرورة فتح فاق جديدة للتعاون العربي عبر المؤسسات والمنظمات التي تهتم بدراسات وابحاث المياه ودعمها سياسيا
واقتصاديا للسير قدما في تنفيي برامجها.
 ضرورة السعي لتبني فكرة إنشاء قاعدة بيانات .جيولوجية ،جيومورفولوجية ،بيئية ،هيدرولوجية ومناخية) على مستوى دول
المنطقة.
 تطوير السياسات المائية من قوانين عامة وخاصة ،تشريعات ،ونظم ولوائح.
 ادخال النظم التقنية المتطورة كاالستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية.
 تبني تكوين منظمات تهتم بالموارد الطبيعية والتشجير لفائدتها الكبرى بيئياً.
المصادر والمراجع
المصادر-:
 /1القر ن الكريم ،سورة األنبياء ،اآلية .30
المراجع-:
 /1صفوح خير1990. ،م) البحث الجغرافي مناهجه وأساليبه ،دار المريخ للنشر ،المملكة العربية السعودية ،الرياض.
 /2فتحي عبد العزيز أبو راضى2002 . ،م) أسس الجغرافية الطبيعية ،دار المعارف الجامعية للطباعة والنشر ،اإلسكندرية.
/3مهدي أمين التوم1974. ،م)مناخ السودان ،معهد البحوث والدراسات العربية ،القاهرة.
الرسائل العلمية-:
 -1أحمد إسماعيل إبراهيم  2006.م) دور مشاريع حصاد المياه في تنمية المجتمعات الريفية بوالية شمال دارفور دراسة حالة مشروع ملم الوديان
الزراعي رسالة ماجستير غير منشور ،جامعة الفاشر.
-2

الهادي محمد إبراهيم 2001.م) الموارد المائية في المناطق الجــافة ،وأساليب إدارتها دراسة حالة ساق النعام ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة
الخرطوم.
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 -3صديق نورين علي عبدالرحمن2007.،م) جيومورفولوجية حوض وادي كتم ،رسالة دكتوراهغير منشورة ،جامعة النيلين.
 -4عمر دم عبد هللا 2006.م) التنمية الريفية المستدامة في السودان .دراسة تطبيقية علي محلية أم كدادة في الفترة من 1988ـ )2006رسالة ماجستير غير
منشور ،جامعة أمدرمان اإلسالمية0
 -5عوض عوض هللا على 2002.م) التنمية المستدامة للمناطق الهشة في السودان ،دراسة تطبيقية لمنطقة وادي المقدم ،رسالة دكتوراه غير منشورة،
مقدمة إلى قسم الجغرافيا بكلية اآلداب جامعة أم درمان اإلسالمية.
 -6محمد عثمان محمد  2006.م) مشكلة إدارة الموارد المائية في المناطق الجافة وأساليب إدارتها  .محلية مليط ) ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة أم
درمان اإلسالمية.
المؤتمرات والمجالت واألوراق العلمية-:
1ـ سعيد محمد فرح  ،عبدهللا عبد السالم 1993 .م ) ترشيد مياه الري باستخدام الوسائل الحديثة في السودان ،سمنار االستخدام األمثل للمياه والمحافظة عليها في
السودان ،قاعة الشارقة الخرطوم.
 -2سعيد محمد فرح ،مكي عبد اللطيف 1992 .م) دور حصاد المياه في ترشيد استخدامات المياه في السودان ،مؤتمر حصاد المياة والتنمية المستدامة في السودان،
2002م ،الخرطوم.
 -3صديق عيسى احمد  ،واحمد خالد الضو  2001.م) احتياجات تنمية القدرات لتعزيز استخدام تقنيات حصاد المياه بالسودان ،مؤتمر حصاد المياه والتنمية
المستدامة في السودان2002 ،م ،الخرطوم.
4ـ عوض عوض هللا علي2010.م) ،مجلة كلية اآلداب ،جامعة أمدرمان اإلسالمية ،العدد الثالث.
5ـ على أبو القاسم ،المعتز عبدهللا سعيد 2003.م) ،حصاد المياه صيانة والموارد الطبيعية ،مؤتمر حصاد المياه والتنمية المستدامة في السودان2002 ،م،
الخرطوم.
6ـ عبدهللا عبد السالم ،عبد القيوم إبراهيم 2001.م) ،دور حصاد مياه األمطار والمياه السطحية في درء النزعات وتحقيق األمن القبلي ،مؤتمر حصاد المياه
والتنمية المستدامة في السودان2002 ،م ،الخرطوم.
7ـ محمد قيلي عبد الرازق ،الريح نعيم 2001 .م) اآلثار االقتصاديةواالجتماعيةالستخدام حصاد المياه بوالية شمال كردفان  .تجربة هيئة اإلغاثة اإلسالمية
العالمية ) ،مؤتمر حصاد المياه والتنمية المستدامة في السودان2002 ،م ،الخرطوم.
8ـ مأمون ضو البيت  2003 .م) حول تقانات حصاد المياه لتحقيق التنمية المستدامة في السودان ،مؤتمر حصاد المياه والتنمية المستدامة في السودان2002 ،م،
الخرطوم.
9ـ يعقوب عبدهللا محمد 2003.م) تجربة منظمات األمم المتحدة في أواخر الستينات بوادي القداب بمنطقة الكواهلة بوالية شمال كردفان.تقارير المؤسسات
والنشرات-:
1ـ مكتب استخدامات األراضي ،الفاشر 2010/2012.م).
2ـ إدارة مياه الريف ،الفاشر 2010/2012.م).
3ـ إدارة المياه الجوفية والوديان ،الفاشر 2010.م).
4ـ مصلحة اإلحصاء ،الفاشر 2010.م).
5ـ مصلحة األرصاد الجوى ،الفاشر 2010/2008.م).
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6ـ مصلحة المساحة – الفاشر2010/2012.م).

المراجع األجنبية:
Salhi Ahmedai (2002): Impact of Microcath cathment, Rain Water Harvesting Techniques on Sorghun Growth and
Yield in Southern Darfur State – University of Khartoum Msc Agric.
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تحديد انسب مواقع مكبات النفايات في محافظة معان باستخدام نظم المعلومات الجغرافية
الدكتور عبدالحميد أيوب الفناطسة
أستاذ مساعد
الدكتور عايد محمد طاران
أستاذ مساعد
قسم الجغرافيا ,كلية اآلداب ،جامعة الحسين بن طالل ،معان ،األردن

الملخص
تسعى هذه الدراسة إلى استخدام نظم المعلومات الجغرافية كتقنية مساعدة لتقييم مواقع دفن النفايات الحالية في محافظة معان,
واختيار أفضل المواقع المناسبة إلقامة مكبات النفايات في المستقبل ,وإنتاج خريطة رقمية تبين أفضل مواقع الدفن اآلمن باالعتماد
علىى مجموعىة مىن المعىايير المطىورة بنىام علىى مبىادة اتفاقيىة بىاةل العالميىة الخاوىة باختيىار وتوىميم وت ىغيل مكبىات النفايىات
بالمناطق ديدة الجفاف.
سيتم استخدام البيانات المتوفرة عن منطقىة الدراسىة ,والتقنيىات المسىاعدة مىن أدوات نظىم المعلومىات الجغرافيىة واالست ىعار
عن بعد ,وسيتم ا تقاق المعىايير المطلوبىة وتحويل ىا إلىى خىراثط تممىل أهىم المعىايير الجيولوجيىة والجيومورفولوجيىة واالجتماعيىة
واالقتوادية ,واالعتبارات البيثية التي سيتم معالجت ا باستخدام أدوات التحليل المكاني واإلحواثي؛ لتوبح قاعدة معلومىات رقميىة
تتيح بنام نموذج كارتوجرافيللمالثمة ولتحديد المواقع المملى للدفن اآلمىن للنفايىات بحىم تمكىن وىنار القىرار مىن وىيا ة ضىوابط
هندسية ل ا بما يؤهل ا لعمليات الدفن دون اإلضرار بالنواحي الب رية والطبيعية والبيثية في منطقة الدراسة.
الكلمات الدالة  :نظم المعلومات الجغرافية ,النفايات ,نموذج كارتوجرافي ,الدفن الوحي  ,اتفاقية باةل .
Identifying the most suitable landfill sites in the Governorate of Ma'an
Using GIS
This study seeks to use GIS as a technology help to evaluate existing landfill sites in the
Governorate of Ma'an, choose the best suitable sites for the establishment of landfills in the future,
and produce a digital map of the best burial sites safe show based on a group of developed standards
based on the principles of the global Basel agreement the selection and design and operation of
landfills severe drought areas.
We will use the data available for the study area, and assistive technology of GIS and remote
sensing tools, and will derive the required standards and turn them into maps represent the most
important geological standards and geomorphological, social, economic, and environmental
considerations that will be processed using spatial analysis tools and statistical; to become a base of
digital information to enable Kartogerava build a model of appropriate and optimal positioning of
the buried waste Safe Search enables decision-makers to formulate engineering controls its
operations, including the makings for burial without damaging the human, natural and
environmental aspects in the study area.
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Key words: GIS, waste, Kartogerava model, the health of burial, the Basel Convention.

المقدمـة:
تعد م كلة التخلص من النفايات الولبة واختيار المواقع المالثمة للمكبات من اكبر ال مىوم والم ىاكل التىي تواجىل دول العىالم
وخاوة الدول النامية من ا؛ لما للنفايات من أماروأخطار بيثية كبيرة .وتعاني محافظة معىان مىن م ىكلة مكبىات النفايىات الع ىواثية
وما يرافق ا من أمار بيثية خطيرة في ظل ياب التخطيط السليم الختيار المواقع المناسبة للمكبات.
وتعد نظم المعلومات الجغرافية أداة مكانية تحليلية م مة في دراسة واختيىار مواقىع مكبىات النفايىات نظىرا لدقىة النتىاثت التىي
يمكن الحوول علي ا من خالل تطبيق واستخدام الملحقات البرمجيىة التابعىة لىنظم المعلومىات الجغرافيىة اعتمىادا علىى العديىد مىن
االعتبارات والمعايير التي تحتاج إلى دراسات متعمقة في اختيار انسب المواقع لمكبات النفايات.
مشكلةالدراسة
تعتبر محافظة معان واحدة من المناطق التي تعاني مىن م ىكلة إدارة النفايىات الوىلبة والىتخلص من ىا بطريقىة سىليمة تراعىي
أسس ومعايير الوحة والسالمة العامة في ظىل اإلنتىاج المتةايىد للنفايىات بسىبب تةايىد عىدد السىكان واالنت ىار الواسىع للعديىد مىن
التجمعىات العمرانيىىة وتغييىر اسىىتعماالت األراضىىي و يرهىىا وممىىا يسىىترعي االنتبىىاه أن ا لىىب مواقىىع مكبىىات النفايىىات الحاليىىة فىىي
المحافظة تم اختيارها بطريقة ع واثية لم يراعى في ا أي جانب من جوانىب اختيىار المكىان بطريقىة سىليمة األمىر الىذي امىر علىى
النظم البيثية في المنطقة.
تساؤالت الدراسة
 .1هل مواقع مكبات النفايات الحالية في محافظة معان مناسبة وتم اختيارها وتج يةها وفق معايير ودراسات
بيثية معمقة؟
 .2هل هناك أسس ومعايير تم أخذها بعين االعتبار عند اختيار المواقع لمكبات النفايات؟
 .3ما هي األماكن المناسبة واآلمنة لمكبات النفايات في محافظة معان ؟ وكيف يمكن استخدام تطبيقات نظم
المعلومات الجغرافية في تحديد األماكن المناسبة واآلمنة للمكبات وقف ال روط والمعايير الوحية؟
أهداف الدراسة:
تحاول هذه الدراسة تحقيق األهداف التالية :
 .1تحديد درجة مالممة المواقع الحالية لمكبات النفايات وفق معايير اتفاقية باةل .
 .2تحديد المواقع المالممة إلن ام وإقامة مكبات جديدة في محافظة معان في المستقبل.
 .3بنام نموذج كارتوجرافي باستخدام نظم المعلومات الجغرافية وفق معايير اتفاقية باةل لتحديد المواقع المناسبة
للمكبات اآلمنة للنفايات .
 .4إنتاج خريطة رقمية توضح أفضل المواقع للمكبات اآلمنة للنفايات باستخدام نظم المعلومات الجغرافية .
أهميةالدراسة:
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تبرة أهمية هذه الدراسة بعدة مناحي لعل من أبرةها :الحاجة إلى تقىويم مواقىع مىدافن النفايىات الحاليىة فىي منطقىة الدراسىة ,
كما تنبع أهميت ا أيضىا مىن كون ىا تسىلط الضىوم علىى إمكانيىة الدراسىة التطبيقيىة التحليليىة الختيىار مواقىع لىدفن النفايىات باسىتخدام
التقنيات الجغرافية الحديمة والمتمملة في بيانات األقمار االوطناعية ونظم المعلومات الجغرافية وكذلك يمكن أن توفر هذه الدراسة
قاعدة بيانات عن مكبات النفايات في محافظة معان يمكن للباحمين والدارسين االستفادة من ا في دراسات قادمة .
الدراسات السابقة
بالر م من ندرة الدراسات التي تناولت موضىور مكبىات النفايىات واختيىار مواقع ىا باسىتخدام نظىم المعلومىات الجغرافيىة فىي
األردن ؛ اال انل وجد العديد من الدراسات التي بحمت في هذا المجال عربيا وعالميا فقد درس تية ( )2012واقع مكبات النفايىات
في الضفة الغربية مستخدما نظم المعلومات الجغرافية وتوولت الدراسة إلىأن مواقع المكبات الحالية تعتبر ع واثية يىر مالثمىة
ال تراعي ال روط الوىحية والبيثيىة وتناولىت الرحيلىي ( )2010تحديىد انسىب المواقىع لىدفن النفايىات بالمدينىة المنىورة وتبىين ان
مواقع الدفن الحالية ذات مالثمة منخفضة لم تحقق سوى معيار البعد عن المطارات وقام ابو العجين ( )2011بتقييم إدارة النفايات
الولبة فىي محافظىة ديىر الىبلح ووجىد ان الىرواثح الكري ىة والىدخان النىاتت عىن حىرق النفايىات مىن أكمىر الم ىكالت الناجمىة عىن
المكبات في المنطقة وتناول ال كري ( )2016مواقع مكبات النفايات الولبة في قطار ةة وتحديد أفضل المواقىع باسىتخدام نظىم
المعلومات الجغرافية وتوولت الدراسة أن المواقع الحالية لمكبات النفايات يىر مالثمىة ولىم تحقىق ىروط اتفاقيىة بىاةل ودرس
 ) 2003( Nathawatمواقع التخلص من النفايات الحضرية في بلدية رانت ىي فىي ال نىد ووجىد ان اكمىر المواقىع المالثمىة للىتخلص
من النفايات هي األراضىي البىور القاحلىة المىةودة ب ىبكة طىرق كاملىة وجيىدة وقىام كىل مىن )2003( Palanivel and Ramasamy
ببنام قاعدة معلومات للتخلص من النفايات ال وناعية والمنةلية باستخدام تقنيىات نظىم المعلومىات الجغرافيىة واالست ىعار عىن بعىد,
وانت ت الدراسة بتحديد المواقع المملى للتخلص من هذه النفايىات وقىام أيضىا كىل مىن )2008( Despotakis andEconomopoulos
ببنام نموذج لمواقع مدافن النفايات في جةيرة كريىت باسىتخدام نظىم المعلومىات الجغرافيىة وبعىد إجىرام عمليىات التحليىل المكىاني
أظ رت النتاثت أفضل المواقع إلقامة مدافن النفايات في الجةيرة.

منهجية الدراسة:
أدوات الدراسة وموادر بيانات ا:
استخدم في هذه الدراسة المن ت الووفي التحليلي من اجل ووف وتحليل البيانات والمعلومات بعد جمع ا مىن موىادرها المختلفىة
واستخالص النتاثت ووضع الحلول والتوويات المناسبة  ,ومن أهم موادر البيانات التي تم االعتماد علي ا مايلي:
أوال :جمع البيانات :تم جمع البيانات الخاوة بالدراسة من خالل الموادر التالية:
 .1الخراثط:لقد تم استخدام مجموعة من الخراثط ذات العالقة بموضور الدراسة وهي كالتالي:


خريطة أوناف التربة في محافظة معان ,ومودرها سلطة الموادر الطبيعية.



خريطىىة ىىبكة الطىىرق للمملكىىة األردنيىىة ال ا ىىمية مقيىىاس رسىىم  350.000/1وموىىدرهاالمركة الجغرافىىي
الملكي األردني عام2013م.



خريطة جيولوجية لمحافظة معان ومودرها عن سلطة الموادر الطبيعية,عام2015م.
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خريطىىىة طبو رافيىىىة لمحافظىىىة معىىىان بمقيىىىاس رسىىىم 50.000/1والوىىىادرة عىىىن المركىىىة الجغرافىىىي الملكىىىي
األردني:عام1997م.

 .2المرثيات الفضاثية :


وورة القمر الوناعي ( )Landsat7-ETMعام  2000لمحافظة معان.



وورة القمر الوناعي أيكونوس (عدد )4عام 2006ملمحافظة معان.

 .3نموﺬج االرتفار الرقمي (: )DEM
اسىىىىىىتخدم نمىىىىىىوﺬج ارتفىىىىىىار رقمىىىىىىي مىىىىىىن نىىىىىىور  Asterبدقىىىىىىة  30متىىىىىىر و تىىىىىىم الحوىىىىىىول عليىىىىىىل مىىىىىىن موقىىىىىىع
,www.usgs.govوباستخدام أدوات التحليل المكاني  Spatial Analystتم ا تقاق خريطة حساب المنحىدرات Slope
 ,واستنتاج خريطة مجاري األودية بعد إتمام المعالجة األوليىة لملىف االرتفاعىات الرقميىة بواسىطة أدوات Arc Hydro
Tools
 .4الدراسىىة الميدانيىىة لقىىد تىىم جمىىع بعى

البيانىىات والمعلومىىات المكانيىىة والووىىفية ميىىدانيا وتحديىىد مواقىىع المكبىىات الحاليىىة

ورودها باستخدام ج اة تحديد المواقع .GPS
ثانيا :معالجة البيانات وتحليلها:
تم توحيد مساقط الخراثط  Projectionومراجع إسىناد المعلومىات المكانيىة ,حيىم تىم االعتمىاد علىى النظىام اإلحىداميات
األردني ( ,)JTMوقد تم تخةين البيانىات داخىل النظىام فىي  Geo-databaseحيىم تىم تخىةين جميىع الطبقىات مىن نىور
 Features Classوجداول ا بنفس قاعدة البيانات تم يىدا تحليل ا.كمىاتم مىن خالل ىا توىحيح األخطىام الناتجىة عىن تىرقيم
البيانىىات المكانيىىة والووىىفية مىىن خىىالل البنىىام التوبولوجي ىوتتم ه ىذه علىىى مسىىتوى قواعىىد البيانىىات الجغرافيىىة ولىىيس علىىى
مستوى كل طبقة  .باإلضافة إلى ذلك تم استخدام التحليل المكاني المعتمىد ب ىكل أساسىي علىى التحليىل ال ىبكي Raster
 Analysisالقاثم على تحويل الخراثط من نمط  Vectorإلى نمط Rasterوالذي يسل لكىل مربىع قيمىة بغىر

محاكىاة

الواقع وهي مايعرف بعملية النمذجة.Modeling
ثالثا :إخراج المعلومات والنتائج:
بما أن الباحمين اعتمدا على توميم نموذج كارتوجرافي فىي بيثىة نظىم المعلومىات الجغرافيىة فقىد ركىةت الدراسىة ب ىكل
أساسي على المخرجات الخراثطة خاوة خريطة المواقع المملى لمكبات النفايات فىي محافظىة معىان والتىي كانىت إحىدى
أهم أهداف الدراسة .

منطقة الدراسة:
تقع محافظة معان في اإلقليم الجنوبي من األردن وتمتد بين خطىي طىول ( °35إلىى  )°38ىرقا وبىين داثرتىي عىر

(/12

°29إلى  )°31 /12ماال كما يبين ال كل رقىم ( .)1تمتىد حىدود المحافظىة اإلداريىة ىماال حتىى حىدود محافظىة العاوىمة وت ىكل
الحدود ال رقية والجنوبية لمحافظة معان الحىد الفاوىل بىين المملكىة األردنيىة ال ا ىمية والمملكىة العربيىة السىعودية ,كمىا وت ىترك
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منطقة الدراسة في الحدود مع محافظاتي الكرك والطفيلة ماال و ربا ومحافظة العقبة ربا ,حيم إن ا ت كل حلقة وول بين أهم
محافظات المملكة.

ال كل رقم ()1منطقة الدراسة( إعداد الباحمين)

صياغة المعايير لتحديد انسب مواقع دفن النفايات :
تم بنام نموذج الدراسة وفق معىايير المركىة اإلقليمىي للتىدريب ونقىل التكنولوجيىا بالقىاهرة اعتمىادا علىى بنىود ومبىادة اتفاقيىة
باةل .وذلك باختيار ستة معايير ,بما يتناسب ومنطقة الدراسىة ,ومىا تىوافر للبىاحمين مىن خىراثط ومعلومىات ,م ىتملة علىى الفىرور
المالمة الرثيسىية ,المعىايير الجيولوجيىة والجيومورفولوجيىة ,والمعىايير االقتوىادية واالجتماعيىة ,والمعىايير البيثيىة .كمىا يظ ىر فىي
الجدول التالي:
الجدول رقم ( )1معايير اختيار مواقع مكبات النفايات
المعيار الفرعي

المعيار

المقياس

االعتباراتالجيولوجية

النسبة المثوية لالنحدار

 %5يعد انحدار ممالي

والجيومورفولوجية

التربة

أن تكىىىىون التربىىىىة ذات نفاذيىىىىة
منخفضة

المعايير االجتماعية

البعد عن المناطق السكنية

يبعىىىىد عىىىىن الم ىىىىاريع السىىىىكنية
القاثمىىىة أو قيىىىد التخطىىىيط فىىىي
حىىىىدود  500متىىىىر مىىىىن موقىىىىع
التخلص من النفايات

واالقتوادية

المسىىىافة بىىىين المكىىىب والطىىىرق مسافة ال تقل عن  500متر
السريعة األساسية
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االعتبارات البيثية

اآلبىىىار الجوفيىىىة المنتجىىىة لميىىىاه أن تكىىىون المسىىىافة بىىىين مىىىدفن
النفايىىىىىات واقىىىىىرب بثىىىىىر ميىىىىىاه
ال رب
2500م
المسىىىافة الفاوىىىلة بىىىين األوديىىىة مسافة ال تقل عن  500متر
ومجاري السيول

المودر  :إعداد الباحمين اعتمادا على معايير المركة اإلقليمي للتدريب ونقل التكنولوجيا للدول العربية القاهرة.

تقييم وتحديد درجة مالءمة المواقع الحالية لمكبات النفايات بمحافظة معان
تفاقمت م كلة النفايات في محافظة معىان مىع تةايىد أعىداد السىكان وتىوةيع م وتطىور أنمىاط حيىات م كمىا يرتفىع محتواهىا مىن
المواد الضارة الذي يؤمر مبا رة على نوعية الحيىاة اإلنسىانية والمظ ىر الحضىاري  .إذ ت ىير البيانىات أن إجمىالي سىكان محافظىة
معان في عام (2004م ) كىان مىا يقىارب مىن ( )94253نسىمة وووىل فىي عىام (2015م) إلىى ( )144082نسىمةأي بمعىدل نمىو
سنوي يول إلى(,%3.9داثرة اإلحوامات العامة.)2015,
ومن منطلق اإلدارة البيثية السليمة وال املة للنفايات الخطرة في البالد العربية التي يتخذ معظم ىا خيىار الىدفن كأسىلوب اممىل
للتعامل مع النفايات طور المرك ة اإلقليمىي للتىدريب ونقىل التكنولوجيىا للىدول العربيىة بالتعىاون مىع أمانىة اتفاقيىة بىاةل الخطىوات
اإلر ادية الختيار موقع الدفن اآلمن والوحي في المناطق ال ىديدة الجفىاف؛ وذلىك سىعيا لتحسىين الممارسىات الحاليىة المتبعىة فىي
التعامل مع النفايات (الرحيلي , 2010 ,ص) 96ونتيجة لذلك كانت الحاجة ملحة لتقييم مواقع المكبات الحالية وفىق المعىايير التىي
أخذت ب ا الدراسة الحالية التي يرى واضعوها أن ا وىالحة لتحديىد مىدى مالممىة أي موقىع مقتىرش للمن ىاة للىتخلص مىن النفايىات
الولبة .بيد أن وجود المكبات الحالية حقيقة واقعية فإن عملية التقييم هنا سوف تقتوىر علىى التقيىيم المىوقعي برؤيىة جغرافيىة ذات
معايير متعددة ومن ت بحمي تقني معاور .

أ.المعايير الجيولوجية والجيومورفولوجية
تساعد دراسة السمات الطبيعية الجيولوجية البارةة لموقىع دفىن النفايىات علىى تىوفير حمايىة كافيىة لمىوارد الميىاه الجوفيىة مىن
التلىوم المحتمىىل بواسىطة تر ىىيح النفايىىات ,حيىم تتوضىىعالمكبات الحاليىة فىي المحافظىىة علىى وىىخور بركانيىىة قاعديىة مكونىىة مىىن
الباةلت ,إضافة لبع

الوخور الرسوبية الوخور الرملية ممل الكونجلوميراتوالمارل.

 )1االنحدار  :ويتضح من تحليل نموذج االرتفار الرقمي  DEMالخىاص بمنطقىة الدراسىة والىذي اسىتق م خارطىة انحداريىة
للمنطقة داخل برنامت نظم المعلومىات الجغرافيىة كمىا يبىين ال ىكل رقىم ( )2أن منىاطق الىدفن تتبىاين مىن حيىم االنحىدار
حيم يوجد مواقع مكبات في مناطق ذات انحدار ديد بنسبة مثوية تجاوةت  %15باالتجاه من الغربىإلى ال ىرق كمكىب
وادي موسى,في حين وجد مواقع مكبات ذات انحدار متوسط يبلغ  %15-5ويقع ضىمن هىذه الفثىة مكبىات الجفىر وأيىل,
وهنىىاك مواقىىع مكبىىات وجىىدت فىىي منىىاطق ذات انحىىدار مىىنخف

اقىىل مىىن  %5ويقىىع ضىىمن هىىذه الفثىىة مكبىىات الحسىىينية

وال ىىوبك ومعىىان والمىىدورة ,ومىىن المعلىىوم أن االنحىىدار المتوسىىط وال ىىديد ال يىىوفر حمايىىة طبيعيىىة للمنىىاطق المجىىاور
فاإلنحدار يساهم ب كل أو بأخر في تلوم األراضي خارج حدود المكب.
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ال كل رقم ()2النسبة المثوية النحدار مواقع المكبات الحالية
المودر :إعداد الباحمين
وبعىىد إجىىرام التحليىىل المكىىاني واسىىتخدام المعىىايير الجيولوجيةوالجيومورفولوجيىىة لمواقىىع المكبىىات الحاليىىة اسىىتنتجت درجىىة
المالممة لكل معيار على النحو الظاهر في الجدول رقم ( )2و( )4حيم تم تونيف مكبات النفايات حسىب مالممىة موقع ىا لدرجىة
االنحدار على النحو التالي الجدول رقم (:)2
جدول رقم ( )2تونيف مكبات النفايات حسب مالممة موقع ا لدرجة االنحدار
عامل االختبار
اسم المكب

االنحدار
القياس
%5-0

% 15 - 5

%25 - 15

اكبر من %25

الدرجة

مالممة الموقع

ال وبك

√

7

مرتفع

الحسينية

√

7

مرتفع

المدورة

√

7

مرتفع

معان

√

7

مرتفع

الجفر

√

5

متوسط

أيل

√

5

متوسط

3

منخف

وادي موسى

√

المودر  :إعداد الباحمين
 )2التربة :أما بالنسبة لنفاذية التربة اعتمدت الدراسة على نتاثت فحووات منظمة الفاو لخواص التربة ,وخاوة فيما يتعلىق
بالنفاذية وهي خاوية التربة تسمح للمام بالحركة ألسفل خالل قار التربة وتقدر بقياس سرعة حرك المام إلى أسىفل فىي
التربة الم بعة بالسنتميتر  /ساعة انظر الجدول التالي الذي يوضح درجة نفاذية التربة حسب تونيف منظمة الفاو.
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جدول رقم( )3درجة نفاذية التربة حسب تونيف منظمة الفاو()FAO

المودر

نور التربة

معدل النفاذية (سم /ساعة)

بطيثة جدا

اقل من 0.13

بطيثة

2.0-0.13

متوسط

12.7-2.0

سريعة

25-12.7

سريعة جدا

أكمر من 25

ftp://ftp.fao.org/fi/CDrom/FAO_Training/FAO-Training/General/:

وحسب ما سبق تقع تربة محافظة معان في مالم مستويات من النفاذية وذلك اعتمادا علىى توىنيف منظمىة الفىاو وقىرامة البىاحمون
لخراثط التربة ال كل ( )3وخواثص كل نور من ترب ووضعل في المستوى الذي يناسبل ,حيم وقعىت تربىة منطقىة الدراسىة فىي
المستويات (بطيثة ,متوسطة ,سريعة).بالتالي تم تونيف مكبات النفايات حسب مالممة موقع ا لدرجة النفاذية على النحو التالي:

ال كل رقم ()3أنوار التربية لمواقع المكبات الحالية
المودر :إعداد الباحمين
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جدول رقم ( )4تونيف مكبات النفايات حسب مالممة موقع ا لنفاذية التربة
عامل االختبار
اسم المكب

النفاذية
القياس
 2.0 -0.13سم/ساعة  12.7-2.0سم/ساعة  25-12.7سم/ساعة اكبر من  25سم/ساعة

الدرجة

مالممة الموقع

7

مرتفع

الحسينية

√

5

متوسط

ال وبك

√

5

متوسط

معان

√

5

متوسط

الجفر

√

5

متوسط

أيل

√

5

متوسط

3

منخف

وادي موسى

√

√

المدورة
المودر :إعداد الباحمين.

وبعىىد إجىىرام التحليىىل المكىىاني واسىىتخدام المعىىايير الجيولوجيىىة والجيومرفورلوجيىىة لموقىىع المكبىىات الحىىالي اسىىتنتجت درجىىة
المالممة لكل معيار (جدول رقىم) .ممىا يعنىي عىدم تىوفر الحمايىة الطبيعيىة فىي بعى

المكبىات التىي تمنىع حىدوم تلىوم األراضىي

خارج حدود منطقة المكب وتسرب عوارة النفايات للمناطق المجاورة األمر الذي أدى الرتفار نسبة الملوحىة فىي اآلبىار و التربىة
المحيطة بىالمردم ,ويىدل ذلىك علىى يىاب التخطىيط وإهمىال النىواحي الجيولوجيىة والجيمورفولوجيىة عنىد اختيىار موقىع المكبىات
الحالي بالر م من تمية محافظة معان بسمات ومظاهر تضاريسية ال يمكن تجاوةها والتغاضي عن ا عنىد عمليىة اختيىار أي موقىع
لمن اة مستدامة وحيوية وقوية التأمير كمكب النفايات ,وتحىت هىذه الظىروف تىرى الدراسىة أن بعى

مواقىع المكبىات الحىالي يىر

مؤهل جيولوجيا وجيوموفولوجياالستقبال النفايات مما قىد ينىذر بةيىادة التىدهور الوىحي والبيثىي فىي حىال اسىتمرار ت ىغيل المكىب

خاوة عند ووول التر يح للمكامن المياه الجوفية .
ب.المعاييراالجتماعيةوالقتصادية
تعتمد عملية التخلص من النفايات على سلسلة طويلة من الخطوات المترابطة التي تبدأ من جمع النفايات من مواقع إنتاج ا مم
نقل ا إلتمام عملية التخلص الن ىاثي من ىا فىي مكبىات النفايىات  ,وتتىأمر التكلفىة الكليىة لعمليىة الىتخلص مىن النفايىات بالرحلىة اليوميىة
للمخلفات من موادر إنتاج ا إلى المكبوعلى الر م من أهمية العاثد االقتوادي الناتت عن خف
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المكىىب .إالأن جىىوهر اإلدارة الوىىحيح للنفايىىات هىىو الجمىىع بىىين الكسىىب المىىادي وسىىالمة البيثىىة

المسىىتغرق للووىىول إلىىى ار

واإلنسان,فتدني المسافة دون وجود ضابط يحدد البعد عن المناطق المأهولة ال يع مقبوال لدى السكان والمخططين والقىاثمين علىى
إدارة مكبات النفايات ,وذلك حروا على سالمة المناطق السكنية مىن التىأميرات السىلبية لعمليىة الىدفن كالضوضىام وتطىاير الغبىار
والنفايات وانت ار الح رات والقوار

.ال كل رقم ()4يوضح مواقع مكبات النفايات من التجمعات السكانية في محافظة معان.

ال كل رقم ()4مواقع مكبات النفايات والتجمعات السكانية في محافظة معان
المودر :إعداد الباحمين
يتضح من خالل تحليل الخريطة السابقة انل يمكن تونيف مكبات النفايات حسب مالممة موقع ا للبعد عن المناطق السكنية
جدول رقم ( )5تونيف مكبات النفايات حسب مالممة موقع ا للبعد عن المناطق السكنية
عامىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىل
االختبار
اسم المكب

البعد عن المناطق السكنية
القياس
اقل من 500م 1000-500م 1500-1000م اكبر من 1500م الدرجة

مالممة
الموقع

وادي موسى

√

7

مرتفع

الحسينية

√

7

مرتفع

ال وبك

√

7

مرتفع

معان

√

7

مرتفع

الجفر

√

7

مرتفع

أيل

√

7

مرتفع

5

متوسط

المدورة

√

المودر :إعداد الباحمين
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أما بالنسبة للمسافة بين مواقع المكبات والطرق الرثيسية السريعة فىان الموقىع األفضىل للمكىب هىو الىذي يمكىن الووىول إليىل
تحت كل الظروف المناخية ويفضل الموقع الذي يقع بالقرب من طريىق معبىد يتحمىل حركىة سىيارات نقىل النفايىات وكلمىا ةاد بعىد
المكب عن الطرق الرثيسىية يأخىذ رتبىة اقىل مىن الموقىع األقىرب؛ ألنىل سىيتحمل تكىاليف نقىل إضىافية .ف نىاك العديىد مىن األبحىام
والدراسات تعتمد مسافة 500م كحد أدنىى بىين المكىب واقىرب طريىق رثيسىي ( ) El-hawi,ال ىكل رقىم ( )5يوضىح مواقىع مكبىات
النفايات بالنسبة للطرق السريعة في محافظة معان.

ال كل رقم ()5مواقع مكبات النفايات الحالية بالنسبة للطرق السريعة
المودر :إعداد الباحمين
الجدول التالي يوضح تونيف مكبات النفايات حسب مالممة موقع ا للبعد عن الطرق السريعة
جدول رقم ( )6تونيف مكبات النفايات حسب مالممة موقع ا للبعد عن الطرق السريعة
البعد عن الطرق السريعة

عامل االختبار

القياس
اكبر من 500م

الدرجة

مالممة
الموقع

وادي موسى

√

7

مرتفع

الحسينية

√

7

مرتفع

5

متوسط

معان

√

7

مرتفع

الجفر

√

7

مرتفع

أيل

√

7

مرتفع

اسم المكب

اقل من 200م 300-200م

500-300م

√

ال وبك
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المدورة

1

√

ير مالثم

المودر :إعداد الباحمين
ووفق المعايير االجتماعية واالقتوادية تراوحىت درجىات المالممىة المكتسىبة لمواقىع المكبىات الحاليىة مىابين درجىة المالممىة
المتوسطة القتراب ا مىن المنىاطق السىكنية وطىول مسىافة الرحلىة اليوميىة ويوىل االنخفىا

إلىى المالممىة لدرجىة يىر مالثىم عنىد

اقتراب ا من الطرق السريعة ب كل تجاوة أدنى الحدود.

ب.االعتبارات البيئية
تعتبر آبىار الميىاه الجوفيىة فىي محافظىة معىان مىن الموىادر األساسىية لل ىرب واالسىتعماالت األخىرى؛ فىإذا تواجىدت مكبىات
النفايات بالقرب من هذه اآلبارأو وولت إلي ا العوارة عن طريىق األوديىة الجاريىة فىان هىذه العوىارة سىتختلط بالميىاه وتتسىرب
مع ا إلىالطبقات الحاملة للمياه وتلوم ىا بىالمواد الكيماويىة ,ونىوات التفاعىل والمىذابات التىي تحمىل مع ىا الجىراميم والبكتيريىا؛ األمىر
الذي ي كل خطر على السكان الذين يستخدمون هذه اآلبار .لذلك يجب وضع آبار المياه الجوفيىة خىارج محىيط المكبىات فىي أمىاكن
وأعماق تكفي لتقييم ما إذا كانت العوارة تنتقل من المكب إلى الطبقات العليا من المياه الجوفية و وقد حىددت بعى

الدراسىات أن

المواقع المناسبة لمكبات النفايات هي التي يةيد عمق المياه في ا على 60متر(.)Sener,2004ال كل رقم ( )6يوضىح مواقىع مكبىات
النفايات بالنسبة لآلبار المستعملة في محافظة معان.

ال كل رقم ()6مواقع مكبات النفايات الحالية بالنسبة لآلبار المستعملة
المودر :إعداد الباحمين
وتعتبر مياه األمطار وميىاه السىيول الجاريىة فىي األوديىة هىي الموىدر الىرثيس الىذي يغىذي الطبقىات الحاملىة للميىاه ,وبمىا أن
التذبذب في سقوط األمطار وعدم االنتظام والتركة ال ديد في بع

األيام والفوول من العام هو السمة البىارةة فىي منىام منطقىة

الدراسة والتي تكتنف ا األودية من ج ات ا األربع التي قد تسيل ب ىكل مؤقىت عنىد سىقوط األمطىار فانىل مىن الواجىب اسىتغالل هىذه
المياه في تحفية عملية تغذية الخةان الجوفي ,وإبعاد مواقع مكبات النفايات بقدر المسىتطار عىن تلويىم هىذه المياه.ال ىكل رقىم ()7
يوضح مواقع مكبات النفايات بالنسبة لآلبار المستعملة في محافظة معان.
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ال كل رقم ()6مواقع مكبات النفايات الحالية بالنسبة لمجاري األودية
المودر :إعداد الباحمين
وبعد إجرام التحليل المكاني واستخدام المعايير البيثية لمواقع المكبات الحالية استنتجت درجة المالممة لكل معيار على النحىو
الظاهر في الجدول رقم ()7
جدول رقم ( )7درجة مالممة المواقع الحالي للمعايير البيثية
عامل االختبار
اسم المكب

البعد عن اآلبار المستعملة
القياس
اقل من 1000م 3000-1000م 5000-3000م اكبر من 5000م الدرجة

وادي موسى

3

√

مالممة
الموقع
منخف

الحسينية

√

7

مرتفع

ال وبك

√

7

مرتفع

معان

√

5

متوسط

الجفر

√

5

متوسط

7

مرتفع

√

أيل
المدورة
عامل االختبار

3

√

منخف

البعد عن مجاري األودية
اقل من 200م

300-200م

500-300م

اكبر من 500م

وادي موسى

√

7

مرتفع

الحسينية

√

7

مرتفع

1

ير مالثم

7

مرتفع

ال وبك

√
√

معان
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7

مرتفع

أيل

√

1

ير مالثم

المدورة

√

1

ير مالثم

√

الجفر

المودر :إعداد الباحمين
وتتفىاوت المالممىة لمواقىع المكبىات الحاليىة بالنسىبة لالعتبىارات البيثيىة ( جىدول رقىم  ) 7فىالبع
المالممة,بالنسبة لقربة من اآلبار المنتجة والمستغلة ممل مكب وادي موسى ,والمدورة ,والبع
و الجفر في حين بع

يكتسىب درجىة مىنخف

متوسط المالممة ممل مكب معان

المكبات يكتسب درجة مرتفعة ممل مكب الحسينية ,ال وبك ,أيل .أما بالنسبة لقىرب مواقىع مكبىات النفايىات

من مجاري األودية فمعظم مواقع المكبات تبتعد بمسافة ذات درجة مالممة مرتفعة باستمنام مكب ال وبك وأيل والمىدورة اكتسىبت
درجة ير مالثم ,وبما أن المنظومة البيثيىة سىريعة التغيىر والتىأمر بالملومىات فىان ذلىك يتطلىب مةيىدا مىن االهتمىام بمسىالة حمايىة
البيثة ورفع درجة المالممة والوقاية ألقواها عند إن ام من أة مؤمرة كمكبات النفايات.

حساب درجة مالءمة مواقع المكبات الحالية :
نىىتت عىىن تحليىىل مواقىىع مكبىىات النفايىىات الحاليىىة باسىىتخدام المعطبىىات المكانيىىة المرتبطىىة بقاعىىدة البيانىىات الووىىفية التىىي تبىىين
خواثو ا والتي استطاعت إظ ار كافة إمكانات ا وسلبيات ا ومعوقات ا وتحديد درجة كمية لمدى مالممت ا حيم تتراوش بىين 42-6
باعتبار أن أعلى قيمل يعني أعلىى مالثمىة واألدنىى قيمىة اقىل مالممىة فيمىا بين ىا وقىد حققىت مكبىات النفايىات الحاليىة حسىب مقيىاس
معىايير الدراسىة وجىدول المالممىة ( )40درجىة أي مىا يعىادل ( )%95لمكىب الحسىينية فىي حىين بلغىت ( )38درجىة أي مىا يعىىادل
( )%90لمكىىب معان.أمىىا مكىىب الجفىىر فقىىد بلغىىت ( )36درجىىة أي مىىا يعىىادل ( ,)%85فىىي حىىين بلغىىت ( )34درجىىة أي مىىا يعىىادل
( )%80لمكب وادي موسى و( )32أي ما يعىادل ( )%76مكىب ال ىوبك وهىي بىذلك تقىع ضىمن فثىة موقىع مرتفعىة المالممىة .أمىا
مواقع المكبات التي وقعت في فثة متوسط المالممة ف يا مكبوأيل بدرجة مالممة ( )30أي ما يعادل ( )%71في حين سجل موقىع
مكب المدورة اقل درجة مالممةتول إلى ( )20أي ما يعادل (( ,)%47جدول رقىم  )8وهىو بىذلك يقىع ضىمن فثىة موقىع مىنخف
المالثمة ويدل ذلك إلى أن اختيار مواقع بع

المكبات لم يكن يستند إلى أسس جغرافية طبيعية أو ب رية اقتوادية أو بيثية.

جدول رقم ( )8درجة مالممة مواقع المكبات الحالية
القياس النسبي
اسم المكب

10.5 - 6

42 - 31.54 31.5 -21.05 21 - 10.6
النسبة المثوية

درجة المالممة

%100 - %75.1 %75 – 50.1 %50 -%25.1 %25 -%14
√

وادي موسى
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√

الحسينية
√

ال وبك

مرتفع المالممة
متوسط المالممة

معان

√

مرتفع المالممة

الجفر

√

مرتفع المالممة

أيل

√

المدورة

متوسط المالممة
منخف

√

المالممة

المودر :إعدادالباحمين

تحديد انسب المواقع إلنشاء مكبات النفايات في منطقة الدراسة
سبقأن ا رنا إلىأهمية نظم المعلومات الجغرافية في تقييم مالممة األر

لتخطيط أفضىل مواقىع مكبىات النفايىات ,ف ىي تتمتىع

بالمرونة من خالل إعطىام المعىايير المىؤمرة وةنىا اكبىر مىن بقيىة المعىايير ,وبالتىالي ف نىاك العديىد مىن األدوات التىي تسىتخدم ل ىذا
الغر

 ,حيم تم اختيار وظيفة  Weighted Overlayوالتي تمكن من إدراج األوةان المختلفة ريطة أن يكىون مجموع ىا %100

وأخيرا تم الووول إلىإعطام كل معيار وةن معيين حسب درة أهميت وتأميره والجدول التالي يوضح هذه األوةان.

جدول رقم ( )9الوةن النسبي للمعايير الرثيسة
المعيار الفرعي

المعيار

الوةن النسبي %100

المعايير االجتماعية

البعد عن المناطق السكنية

20

واالقتوادية

المسافة بين المدافن والطرق السريعة األساسية

15

االعتبارات البيثية

اآلبار المنتجة لمياه ال رب

5

المسافة الفاولة بين األودية ومجاري السيول

15

االعتباراتالجيولوجية

النسبة المثوية لالنحدار

30

والجيومورفولوجية

التربة

15

المودر :إعداد الباحمين
بعد تحديد المعايير وأوناف ا ودرجة أهميت ا وأوةان ا ,تم بنىام النمىوذج الكىارتوجرافي فىي بيثىة برنىامت GISArcمىن خىالل
النموذج ال يكلي  ModelBuilderحيم تم ويا ة هىذه النمىوذج لتبسىيط التىداخل فىي البيانىات وعالقات ىا المكانيىة والووىفية مىن
خالل ما يسمى بالتخطيط البياني لمراحل العمل  Flowchartكل رقم (.)7
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ال كل رقم()7النموذج ال يكلي Model Builder
المودر :إعداد الباحمين
لقد خلص النموذج بعد عمليىة التحليىل والنمذجىة فىي بيثىة نظىم المعلومىات الجغرافيىة إلىىإخراج خريطىة تبىين درجىات مالثمىة
أفضل مواقع مكبات النفايات في محافظة معان ال كل رقم ( )8حيىم توجىد مىالم درجىات لمالممىة األر

إلن ىام مواقىع مكبىات

النفايات.

ال كل رقم ()8خريطة المالممة المقترحة إلن ام مواقع مكبات النفايات في محافظة معان
المودر :إعداد الباحمين
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يمكن مالحظة المواقع األفضل إلقامة مكبات النفايات من خالل ال كل رقم ( )9الذي يممل أفضل المناطق التي توولت إلي ا
الدراسة بنام على مجموعة المعايير وال روط المستخدمة .

ال كل رقم ()9مواقع مكبات النفايات الممالية المقترحة في محافظة معان
المودر :إعداد الباحمين

الخاتمة والنتائج:
وأخيرا استطار نموذج المالممة الكارتوجرافي من معالجة البيانات المكانية والووفية وربط ا خراثطيا والك ىف عىن مىدى
توافر األراضي إلن ام وإقامة مكبات جديدة للنفايات في منطقة الدراسة للسنوات القادمة ,وتقديم اإلجابة ب كل يمكن م اهدتل على
الخىىراثط وتوىىنيف المنىىاطق القريبىىة مىىن التجمعىىات السىىكانية لىىدرجات وفىىق مطابقت ىىا إلجىىرامات اتفاقيىىة بىىاةل ومالممىىة أراضىىي ا
إلقامة مكب النفايات الوحي وبنام على التحليل السابق توولت الدراسة إلى النتاثت التالية:
 .1بلغ عدد المكبات في محافظة معان حتى عام 2016م سبعة مكبات ,وتتم عملية معالجة النفايات في ا لب ا بطريقة ع واثية
و ير وحية ,فبع

هذه النفايات تلقى في مكبات مك وفة ,وبعض ا يتم طمره كل فتىرة معينىة بطريقىة يىر سىليمة ت ىكل

خطورة على البيثة.
 .2استطاعت الدراسة اقتراش مواقع الجديد لدفن النفايات بمحافظة معان وذلك من خىالل اخىذ العديىد مىن العوامىل الجيولوجيىة
والجيومورفولوجية واالجتماعية واالقتوادية ,والبيثية ,ومعالجة تلك المعايير وربط ا وتحليل ا بطرق تقنيىة متقدمىة ممملىة
بنظم المعلومات الجغرافية.
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 .3قىىدمت الدراسىىة نموذجىىا كارتوجرافيىىا يسىىتند علىىى بع ى

النمىىاذج الرياضىىية فىىي معالجىىة المعلومىىات الخراثطيىىة ال ىىبكية

(.)raster
 .4تحديد درجة مالممة مواقع دفن النفايات الحالية في محافظة معان ,حيم تتفاوت درجة مالممت ا من مالممىة منخفضىة كمىا
هو الحال في مكب المدورة إلى مالممة متوسطة في مكىب ال ىوبك وأيىل إلىى مالممىة مرتفعىة سىجل ا كىل مىن مكىب وادي
موسى والحسينية والجفر ومعان.
 .5استطاعت الدراسة اقتراش المواقع المملى لمكبىات النفايىات فىي وىورة خىراثط ترسىم محافظىة معىان بوىورة رقميىة تسى ل
عملية التعديل واال تقاق وتمكن من استيعاب أي إضافات أو تغييرات طارثة على البيانات أو منطقة الدراسة.
 .6نىىتت عىىن الدراسىىة إن ىىامقاعدة بيانىىات جغرافيىىة لمحافظىىة معىىان ذات متغيىىرات طبيعيىىة وب ىىرية يمكىىن االسىىتفادة من ىىا فىىي
دراسات جغرافية أخرى

التوصيات والمقترحات:
تووي الدراسة بضرورة تفعيىل نظىم المعلومىات الجغرافيىة التىي ىار اسىتخدام ا منىذ العقىد الماضىي كوسىيلة وتقنيىة يمكن ىا
المساهمة ب كل فعىال فىي انجىاة اإلدارة السىليمة بيثيىا للنفايىات بكافىة أنواع ىا ووىفات ا ممىا يىؤدي إلىى حمايىة البيثىة ,كمىا تووىي
الدراسة الج ات المسؤولة عن إدارة النفايات فىي محىافظ معىان بىالنظر إلىى المواقىع المملىى المقترحىة فىي حالىة الحاجىة إلىى إن ىام
مكبات جديدة ,و تووي الدراسة إلى ضرورة تطوير الت ريعات القانونية في مجال إدارة النفايىات الوىلبة بمىا يوضىح مسىثولة كىل
ج ة ودورها في عملية إدارة النفايات .وتخويص المةيد من األبحام لتحديد اآلمار الناجمة عن التعر

للنفايات سوام من حيىم

الوحة الب رية أو البيثية والموارد الطبيعية .

قائمة المراجع
أوال  :المراجع العربية:
أ)

الكتب واألبحاث والرسائل العلمية:
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ةة.
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التوجه نحو استغالل الطاقة الشمسية كخيار استراتيجي لتحقيق التنمية المستدامة
– حالة الجزائر-

أ:قرونقـــة وليـــــــد
باحث دكتوراه
كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم
التسيير
جامعة قاصدي مرباح – ورقلة-

الدكتور:عالوي محمد لحسن
استاذ محاضر
كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم
التسيير
جامعة قاصدي مرباح – ورقلة-
الملخص:

تهدف هذه الدراسة الى معرفة دور الطاقة الشمسية في تحقيق التنمية المستدامة ،وكذلك الى معرفة سبل واليات تطوير
استخدام هذه الطاقة في الجزائر ،أي بمعنى مجمل القوانين و المؤسسات الموضوعة لتطوير الطاقات المتجددة بصفة عامة
والطاقة الشمسية بصفة خاصة وذلك لعدة اعتبارات نذكر من بينها كون الطاقة الشمسية نوع من انواع الطاقة المتجددة
،وكذلك الى كون هذه الطاقة متوفرة بكميات كبيرة في الجزائر ،ويعود السبب في ذلك الى المساحة الشاسعة وخاصة في
منطقة الجنوب.
فقد توصلنا من هذا العمل إلى ان الطاقة الشمسية طاقة نظيفة تؤمن بيئة سليمة وخالية من كل المواد الملوثة التي قد تؤدي
إلى زيادة ظاهرة االحتباس الحراري.وكذلك الى مساهمتها في محاربة النزوح الريفي ،وذلك عن طريق توفير طاقة
الستخدامها في مختلف المراحل الزراعية ،باإلضافة الى ان تطوير األنشطة االقتصادية اإلنتاجية ال بد ان يكون عن طريق
األنظمة الصغيرة لتوليد الطاقة الشمسية .بالتالي يمكننا القول ان مجاالت استخدام الطاقة الشمسية عديدة ومتنوعة البد من
استغاللها وذلك لتفادي مختلف االزمات التي تعصف باالقتصاد الجزائري جراء انهيار اسعار النفط.
الكلمات الدالة:طاقة متجددة ،الطاقة الشمسية ،التنمية المستدامة ،اقتصاد الجزائري.

Abstract :
This study aims to see solar energy's role in achieving sustainable development, as well
as to find out the ways and mechanisms to develop the use of this energy in Algeria, in
other words, the overall law and established institutions for the development of
renewable energy in general and solar energy in particular, for several considerations
recall, including the fact that solar energy type of renewable energy, as well as to the fact
that this energy is available in large quantities in Algeria, and largely due to the vast,
especially in the south area.
We have come from this work to the solar energy provides a clean and healthy
environment free of all contaminated materials that may lead to increased global
warming.
As well as to their contribution to the fight against rural exodus, and by providing energy
for use in various agricultural stages, in addition to the development of productive
economic activities must be through small systems for generating solar power. Thus we
can say that the areas are many and varied use of solar energy to be tapped in order to
avoid the various crises afflicting the Algerian economy by the collapse of oil prices.
Key words: renewable energy, solar energy, sustainable development, the Algerian
economy.
165

التوجه نحو استغالل الطاقة الشمسية كخيار استراتيجي لتحقيق التنمية المستدامة–
الدكتور:عالوي محمد لحسن أ:قرونقـــة وليـــــــد

تمهيد :
تأتي اهمية الطاقة الشمسية من كونها طاقة هائلة يمكن استغاللها في أي مكان وتشكل مصدرا ً مجانيا ً للوقود ال ينضب كما
تعتبر طاقة نظيفة  ،كما أنه يمكن إستخدامها في العديد من المجاالت في النشاط الزراعي وتسخين وتبريد المياه وتحلية
المياه ومعالجة الصرف الصحي وتوليد الكهرباء أيضا ً.
كما برزت على الساحة العالمية واالقليمية والمحلية قضـية استخدام الطاقـة المتجددة والجديدة وخاصـة الطاقـة الشمسـية
باعتبارها احدى الخيارات االستراتيجي لتلبية االحتياجات المستقبلية من الطاقة ،حيث أنها طاقة ال تنضب بسـب
اسـتمرار تجددها مادام الكون مستمر ،كما أنها طاقة مأمونة المصدر ،وال يمكن احتكارها والسيطرة عليهـا كـالوقود
الحيوي ،باالضافة الى أنها طاقة نظيفة وصديقة للبيئة .وهناك ارتباط شديد الصلة بين نجناح التنمية وما يتم توفيره من
طاقة باعتبارها المحرك الرئيسى لها وهو مـا اضاف بعدا شديد االهمية يتجلى مع بدء نضوب المصادر التقليدية للطاقة
خالل السنوات القادمة  ،بااالضافة الى ارتباط تـوفري الطاقة بالمصادر التقليدية فى االرتفاع المضطرب والذي يساهم
فى ارتفاع معدالت التلـوث العالمية وخاصـة بالمراكز الحضرية الكبرى باعتبارها اكثر استخداما للطاقة ،وعليه
تسعى الدراسات االقتصادية والبيئية الى تحديد االليات المناسبة لتفعيل أنظمة استخدام الطاقة الشمسية ومدى جدواها
االقتصادية لتحقيق مبادئ التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة
ومن هذا المنطلق جاءت اشكالية دراستنا على الشكل التالي :كيف يمكن للطاقة الشمسية ان تساهم في تحقيق التنمية
المستدامة في الجزائر ؟.
ولإلجابة على هذه االشكالية ارتأينا تقسيم هذه الورقة البحثية إلى المحاور التالية:
أوال :تطور الطاقة الشمسية؛
ثانيا :واقع الطاقة الشمسية في الجزائر؛
ثالثا :دور الطاقة الشمسية في تحقيق التنمية المستدامة – حالة الجزائر؛
رابعا :الصعوبات والتحديات التي تواجه استخدام الطاقة الشمسية في الجزائر.

المحور االول :تطور الطاقة الشمسية
 -1تطور مفهوم الطاقة الشمسية
أخذا االهتمام بالطاقة الشمسية كأحد أفضل المصادر الطاقوية النظيفة غير الناضبة يتطور حتى بداية الخمسينيات ،حيث تم
تطوير شرائح عالية القوة لتحويل أشعة الشمس إلى طاقة كهربائية ،اال أن التكلفة كانت عالية جدا ،وقد تم االعتماد على
االلواح الشمسية في مجال االتصاالت في المناطق النائية ،وتزويد االقمار الصناعية بالطاقة الكهربائية ،ثم تلت مرحلة
الخمسينيات والستينات فترة مهمة أخرى في مجال االهتمام بالطاقة الشمسية كمصدر بديل للطاقة ،حيث تم نشر وتطوير
تكنولوجياتها ليشمل استخدامها مختلف القطاعات مثل :االتصاالت ،النقل ،االنارة ،...وقد أصبحت الطاقة الكهربائية المولدة
من الشمس في المناطق ذات الطاقة الشمسية العالية مثل اليمن وبعض دول الخليج العربي تنافس المصادر التقليدية للطاقة
من ناحية التكلفة االقتصادية ،حيث يؤدي إستخدام الطاقة الشمسية الى تخفيض التكاليف التشغيلية واإلنتاجية ألي مشروع
يعتمد على هذا النوع من الطاقة المتجددة ،مما يؤدي بدوره لتحقيق توفير مستدام في استهالك الطاقة ،وبالتالي خلق
وفورات مالية ،باإلضافة الى أن استخدام الطاقة الشمسية ال يترتب عليه مضاعفات فيما يتعلق بزيادة البصمة البيئية حيث
أن المتر المربع الواحد من مساحة العاكس في الميدان الشمسي كاف لتجنب االنتاج السنوي لحوالي  158الى 250
كيلوغرام من ثاني أكسيد الكربون ،مما يدعم مساهمة الطاقة الشمسية بصورة ملموسة تجاه االلتزامات الدولية في لجم
االرتفاع المتواصل في مستوى الغازات الدفيئة ودورها في تغير المناخ ،وبهذا فالطاقة الشمسية تشتمل على جملة من
الخصائص التي تميزها عن المصادر المتجددة االخرى ،ويمكن إدراج أهمها فيما يلي :
 تتوفر الطاقة الشمسية في مختلف المناطق ،وعدم اعتمادها على المصادر الطاقوية االخرى ،يجعلها قابلةلالستغالل في أي مكان؛
 مصدر متجدد ومنخفض التكاليف ،مما يسهل مهمة توجيه للمشاريع المستدامة باالعتماد على الطاقة الشمسية؛ عدم الخضوع لسيطرة النظم السياسة على المستوى المحلي أو الدولي ،وبالتالي عدم وجود قيود على التوسع فياالستغالل؛
 تتوفر على خاصية المصدر االمن بيئيا ،حيث تلبي بشكل مطلق متطلبات االستدامة البيئية؛1
 سهولة التقنيات المعتمدة إلنتاج الطاقة ،مما يوفر مناصب عمل لفئة واسعة من االفراد. -2تعريفــــــــــــــــــــــــــــــتها
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تتمثل الطاقة الشمسية في الضوء المنبعث من الشمس وفي الحرارة الناتجة عنها ،حيث استطاع اإلنسان تسخيرهما منذ
العصور القديمة باستخدام مجموعة من وسائل التكنولوجيا التي تتطور باستمرار ،وتقدر كمية اإلشعاع الشمسي الواصلة
و %15منها تنعكس على
إلى األرض ب 1,36كيلو واط \المتر المربع ،وأن حوالي % 50منها تنعكس في الفضاء
2
سطح األرض و  %35يُمتص من قبل الهواء والماء واألتربة.
تكنولوجيا الطاقة الشمسية :
-3
هناك العديد من التطبيقات للحصول على الطاقة من الشمس ،نذكر منها ما يلي:
تحول
،حيث
الشمس
أشعة
من
الكهرباء
إلنتاج
أ -الخاليا الشمسية الضوئية :هي أحد تطبيقات الطاقة المتجددة
ّ
الطاقة الشمسية إلى كهرباء بواسطة اللوحة أو الخاليا الفولطية ،ويعتبر إنتاج الكهرباء باالعتماد على هذه الطريقة
بالغ األهمية لتزويد سكان المناطق الريفية والنائية بالكهرباء ،نظرا النخفاض التكاليف الفعلية في الحصول على
3
الطاقة ،وعدم إحداث أضرار بيئية مقارنة باستخدام الطاقة التقليدية.
ب -مركزات الطاقة الشمسية :وهي تقوم بتركيز الطاقة الشمسية بدرجات تتراوح بين  50و 5000مرة إلنتاج
طاقة حرارية كبيرة تقوم بتوليد البخار الذي يستخدم في تشغيل التوربينات البخارية لتوليد الكهرباء.
ت -التسخين  /التبريد الشمسي السلبي :تقوم األبنية التي تستخدم الطاقة الشمسية السلبية بتجميع
ضوء الشمس للمساعدة في تسخين األماكن وأحيانًا في تسخين المياه ،هذا ويتم التحكم في ضوء الشمس
واستخدام أساليب أخرى للمحافظة على برودة المبنى في أثناء فصل الصيف ،وتتكون عناصر التسخين السلبي من
النوافذ التي يجب أن توجه بشكل صحيح ناحية الجنوب واألسمنت والطوب وبعض مواد البناء األخرى لكي تقوم
باالحتفاظ بالحرارة ،ويمكن استخدام التظليل لتجنب مشاكل زيادة درجة الحرارة في فصل الصيف.
ث -اإلضاءة :هي أنظمة لإلضاءة تستخدم الضوء الصادر من الشمس لكي يكمل أو يحل محل اإلضاءة الصناعية ،وعلى
الرغم من أن أنظمة اإلضاءة النهارية يمكن أن تطبق واقعيًا على كل المباني ،إال أنها
تكون أكثر كفاءة إذا تم وضعها في المراحل األولى من التصميم الخاص بالمباني ،والعامل الرئيسي في أنظمة
اإلضاءة النهارية يتضمن نوافذ جيدة التصميم ونظام لمراقبة األسقف وإضاءة لألرفف وتصميمات أخرى لكي تساعد
في توزيع ونشر الضوء في الداخل ووسائل للتحكم في الضوء ألنظمة اإلضاءة الصناعية داخل المباني.4
المحور الثاني :واقع الطاقة الشمسية في الجزائر
اوال :امكانيات الطاقة الشمسية في الجزائر
تتوفر الجزائر جراء موقعها الجغرافي على أهم الحقول الشمسية في العالم ،حيث تصل مدة اإلشعاع الشمسي وخاصة في
منطقة الهضاب العليا والصحراء إلى أكثر من  3650ساعة.
وتنقسم محطات توليد الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية الى نوعين اساسين :
أ )1-الطاقة الشمسية الكهروضوئية:
وذلك بغرض تحويل أشعة الشمس بصورة مباشرة الى طاقة كهربائية ،وهي تتكون من مواد شبه موصلة ومتنوعة
وبالدرجة االساس من مادة السيليكون.
وبخصوص الجزائر تخطط في سياستها الطاقوية الى اطالق عدة مشاريع شمسية كهر وضوئية بقدرة كاملة تبلغ حوالي
 800ميغا وات /ذروة من  2015الى غاية  ، 2020كذلك انشاء مشاريع اخرى ذات قدرة  200ميغا وات /ذروة في الفترة
.2030-2021
أ)2-الطاقة الشمسية الحرارية:
وهي تحويل أشعة الشمس إلى طاقة حرارية وخزنها ونقلها واستخدامها ويعتبر هذا الشكل أكثر شيوعا وأقل تكلفة من
الطاقة الشمسية الكهر وضوئية وبخصوص الجزائر سيتم إنشاء وتشغيل أربع محطات شمسية حرارية مع تخزين بقدرة
إجمالية تبلغ حوالي  1200ميغا وات إلى غاية  2020ويتوقع في الفترة الممتدة بين  2030-2012إنشاء محطات بقدرة تبلغ
حوالي  500ميغا وات في السنة وهذا إلى غاية سنة ، 2023تم محطة بقدرة  600ميغا وات إلى غاية .2030
باإلضا فة إلى التقنيتين السابقتين هناك طرق وتقنيات أخرى يمكن استخدامها للحصول على الطاقة الشمسية ،من بينها جمع
وتركيز األشعة الشمسية بواسطة أقمار صناعية متخصصة وإرسالها إلى األرض على شكل حزمة مركزة تلتقطها أجهزة
استقبال خاصة تستعمل الموجات القصيرة.
وتجدر االشارة الى انه بدء استغالل الطاقة الشمسية في الجزائر ،مع بداية انشاء محافظة الطاقات الجديدة مع اعتماد
مخطط الجنوب سنة ، 1988ويتمثل الهدف من تطوير الطاقة الشمسية في الجزائر ،الى تقديم الخدمات الى المناطق
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المعزولة والبعيدة عن شبكات توزيع الطاقة ،باإلضافة الى المساهمة بإبقاء احتياطي المحروقات واستغالل حقول موارد
طاقوية متجددة.
وقد اعتمدت الجزائر قانونا خاصا بالطاقات المتجددة ،مع تحديد هدف مستقبلي وهو الوصول الى عشرة في المئة من توليد
الطاقة يتم عن طريق الطاقة الشمسية في افق سنة ، 2020و الجدير باإلشارة الى ان الجزائر تمتلك اكبر نسبة من الطاقة
5
الشمسية في حوض البحر المتوسط ،تقدر بأربع مرات مجمل االستهالك العالمي للطاقة .
والجدول التالي يوضح امكانيات الطاقة الشمسية في الجزائر :
منطقة الساحل
الهضاب العليا
الصحراء
المنطقة
4
10
86
المساحة بالمئة ()%
2650
3000
3500
متوسط مدة االشعاع الشمسي ( ساعة /سنة )
1700
1900
2650
متوسط الطاقة ( ك و س /سنة )
Source :www..me-algeria.org
المالحظ من الجدول اعاله ،ان الجزائر تتلقى ما بين  2000الى  3500ساعة من الشمس ،بمتوسط خمسة كيلو وات
في الساعة من الطاقة على مساحة 1م 2على كامل التراب الجزائري ،اي ان القوة تصل الى  1700كيلو وات  /سنة
في الشمال ،و  2650كيلو وات  /سنة في الجنوب ،غير ان هذه الطاقة غير مستغلة بالشكل المطلوب.
 برنامج الجزائر الستغالل الطاقة الشمسية :المرحلة االولى ( )2020-2015المرحلة الثانية ()2030-2021المجموع
نوع الطاقة
الوحدة  /ميغا وات
الوحدة  /ميغا وات
الوحدة  /ميغا وات
10575
3000
13575
الطاقة الشمسية الضوئية
الطاقة الشمسية الحرارية

-

2000

2000

طاقة الرياح

1010

4000

5010

التوليد المشترك للطاقة

150

250

400

طاقة الكتلة الحرارية

360

640

1000

طاقة الحرارة الجوفية

05

10

15

المجموع

4525

17475

22000

المصدر :بوابة الطاقات المتجددة للجزائر 2016
نالحظ من خالل الجدول ان الجزائر تمتلك برنامج كبير الستغالل الطاقات المتجددة يصل الى مجموع  22000ميغا وات
خالل  15سنة فقط ،وتأتي في صدارة هذا البرنامج كما هو موضح في الجدول الطاقة الشمسية الضوئية بمجموع 13575
ميغا وات ،وذلك كون الجزائر تمتلك مساحات شاسعة من الصحراء ،وهذا ما يسمح لها بأن تكون من أكبر الدول في العالم
التي تحتوي على متوسط اشعاع ضوئي وحراري يصل الى  2000كيلو وات في السنة ،ثم تليها طاقة الرياح بمجموع
 5010ميغا وات ،ثم طاقة الكتلة الحرارية بمقدار  1000ميغا وات ،وفي االخير نجد طاقة التوليد المشترك للطاقة بمجموع
 400ميغا وات وطاقة الحرارة الجوفية ب مقدار  15ميغا وات.

ثانيا :االطار المؤسساتي والقانوني الستخدام الطاقة الشمسية في الجزائر
 -1االطار المؤسساتي  :وترتكز هذه على مجموعة من الهيئات والمؤسسات أالقتصادية بحيث تهتم كل واحدة منها في
حدود اختصاصها ،بتطوير عملية استغالل الطاقة الشمسية ،وهي كاألتي:
أ -مركز تنمية التقنيات وإعداد الحماية واألمن :وتتمثل مهام هذا المركز في:
 انتاج وضمان التموين للسوق الوطنية؛ تنمية العمل الخاص بالمكونات التقنية المعدة لحماية التلوث؛168

التوجه نحو استغالل الطاقة الشمسية كخيار استراتيجي لتحقيق التنمية المستدامة–

حالة الجزائر-

الدكتور:عالوي محمد لحسن أ:قرونقـــة وليـــــــد

 دراسة جميع التسويات و االشكال التقنية المساعدة على استغالل والتركيب المستعملة في االشعة؛ ضمان المراقبة و االمن للمواد المشعة اثناء االنتاج والتحويل والنقل والتخزين.ب -مركز التقنيات المتقدمة :ويقوم بــــ:
 تنمية الدراسات و االبحاث فيما يخص االتوماتيزم المراقب والتحكم الربوتيكي المتعلق بالطاقات المتجددة؛ التحكم في تكنولوجيات االعالم االلي؛ االلتزام بالدراسات المتعلقة بتحويل الحرارة؛ االلتزام بالدراسات الفضائية و االشعة.ت -مركز تنمية المعدات و االدوات :ومن بين مهامه ما يلي:
 توفير الحاجيات الخاصة بالدراسات و االبحاث و انتاج الطاقة؛ التجارب والتحكم في مراحل التحول للطاقة النووية ،الشمسية والرياح ،وذلك عن طريق تنمية دليلالحسابات وبرامج االعالم االلي؛
6
 انجاز و اعداد التقنيات االقتصادية و انظمة االنتاج والتموين الطاقوي. -2االطار القانوني:
وضعت السياسات الوطنية لتطوير الطاقات المتجددة ضمن إطار قانوني ونصوص تنظيمية ،حيث تمثلت النصوص الرئيسية
في:
 القانون رقم  09-99المؤرخ في  28جويلية 1999م المتعلق بالتحكم في الطاقة؛
 القانون رقم  01-02المؤرخ في  05فيفري  2002م ،المتعلق بالكهرباء والتوزيع العمومي للغاز الطبيعي عبر
األنابيب؛
 القانون رقم  04-09المؤرخ في  14أوت  2004م ،المتعلق بترقية الطاقات المتجددة في إطار التنمية
المستدامة.
 قانون المالية لسنة ،2010المتضمن انشاء صندوق للطاقات المتجددة ،ويتم تمويله عن طريق احتساب  % 0.5من
الجباية البترولية.
اما بخصوص المراسيم و االوامر الجديدة،فهناك مجموعة تتعلق بـــــ:
 مرسوم رئاسي مؤرخ في  17ربيع الثاني عام  1432الموافق ل  22مارس ، 2010يتضمن تعيين مدير الطاقات
المتجددة و الجديدة،والتحكم في الطاقة في المديرية العامة للطاقة بوزارة الطاقة و المناجم؛
 مرسوم تنفيذي رقم  33-11مؤرخ في  22صفر عام  1432و الموافق  27يناير ،2011يتضمن انشاء المعهد
الجزائري للطاقات المتجددة وتنظيمه وسيره ،ويوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالطاقة.
 المرسوم التنفيذي رقم  423-11في  8ديسمبر  2011إرساء إجراءات التشغيل من حساب األمانة رقم - 302
 131بعنوان "الصندوق الوطني للطاقة المتجددة والتوليد المشترك للطاقة".
 المرسوم التنفيذي رقم  218-13من يونيو  2013وضع شروط منح عالوات عن تكاليف تنويع إنتاج الكهرباء.
 المرسوم التنفيذي رقم  424-13في  18ديسمبر  2013المعدل والمكمل التنفيذي رقم  495-05المرسوم من 26
ديسمبر  2005على مراجعة الطاقة لمنشآت الطاقة المركزة.
 أوامر وزارية من  2فبراير  2014وتحديد التعريفات إلنتاج الكهرباء من النباتات عن طريق القطع الضوئية
وشروط تطبيقها.
 أوامر وزارية من  2فبراير  2014لتحديد التعريفات إلنتاج الكهرباء من المصانع التي تستخدم طاقة الرياح
7
وشروط تطبيقها.
المحور الثالث :دور الطاقة الشمسية في تحقيق التنمية المستدامة – حالة الجزائر-
تلعب الطاقة الشمسية دورا هاما في تحقيق التنمية المستدامة،حيث ينعكس استخدام هذا النوع من الطاقة بصورة كبيررة علرى
البيئة حيث نجد أن الطاقة الشمسية ليس لها آثار تذكر على البيئة وخاصرة إذا مرا قورنرت برأنواع الطاقرات المتجرددة األخررى
،وعليه يمكن اعتمادها كبديل فعلي و حقيقي مسرتقبال فري تعويضرها للطاقرة التقليديرة مرع مررور الرزمن عرن طريرق التعرويض
الجزئي إلى غاية تعميمها محليا أو عالميا .وهذا متى رجعنا إلى ما حققتره مرن نترائج إيجابيرة ومتطرورة سرواء علرى المسرتوى
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الوطني أو العالمي وذلك من خالل تحقيقها لتراجع التكاليف الخاصرة بالوحردة مرن االسرتعماالت المتعرددة التري اسرتطاعت أن
توفرها للسكان.
ويتضح لنا من ذلك أن الحاجة إلى هذه الطاقة إلنتاج طاقة نظيفة ال تسبب تلروث للبيئرة ،قرد أصربح مطلبرا ملحرا والعمرل علرى
تنميتها الستخدامها في إنتاج طاقة نظيفة خالل السنوات القليلة القادمة للتمكن من إيقاف التلوث الشديد الحاصل اليروم قبرل أن
يستفحل أمره ويصل إلى حد ال يجدي معره أي عرالج ،وهرذا مرا إذا قمنرا بتشرجيع تنميرة الوسرائل المتعلقرة بهرا مرن خرالل مرنح
استثمارات لتمويرل المشراريع المتعلقرة خصوصرا منهرا األجنبيرة للنهروض بالتنميرة االقتصرادية واسرتغالل اإلمكانيرات المحليرة
المترروفرة ،و دعررم كررذلك المنرراطق المحرومررة مررن خررالل المخصصررات المحليررة للجماعررات المحليررة كالمنرراطق النائيررة والجبليررة
لترقيتها في شتى المجاالت محليا.
اما بخصوص الجزائر فيمكن للطاقة الشمسية ان تحقق تنميتها المستدامة وذلك من خالل النقاط التالية :
 تعتبر الطاقة الشمسية طاقة نظيفة تؤم ن بيئة سليمة وخالية من كل المواد الملوثة التري قرد ترؤدي إلرى زيرادة ظراهرةاالحتباس الحراري.
 باستخدام الطاقة الشمسية يمكرن تخفريض سرعر تكلفرة اإلنرارة فري القررى النائيرة وكرذا ترقيرة األداء فري المستشرفياتوالمراكز الصحية ،والمدارس.
 توفير مناصب شغل جديدة وفي مختلف القطاعات المتصاص البطالة. اقتصاد في العملة الصعبة وتحويلها إلى إقامة المشاريع التنموية. تطرروير األنشررطة االقتصررادية اإلنتاجيررة مثررل المطرراعم والسررينما ومراكررز االتصررال الهرراتفي عررن طريررق األنظمررةالصغيرة لتوليد الطاقة الشمسية.
 تمكين سكان المناطق النائية من االستفادة مرن الخردمات العموميرة دون اللجروء إلرى قطرع مسرافات طويلرة لاللتحراقبالمدن.
 المسرراهمة فرري محاربررة ظرراهرة النررزوح الريفرري وذلررك عررن طريررق ترروفير طاقررة السررتخدامها فرري مختلررف المراحررلالزراعية.
8
 تلبية االحتياجات األساسية والخدمات لفقراء الريف.المحور الرابع :الصعوبات والتحديات التي تواجه استخدام الطاقة الشمسية في الجزائر :هناك عدة تحديات
وصعوبات تواجه استخدام واستغالل الطاقة الشمسية في الجزائر و يمكن تلخيصها فيما يلي :
 -1ما زال البرنامج الوطني للطاقات المتجددة  2030 - 2015متعثرا رغم رصد ما يقارب  120مليار دوالر لذلك
وتتركز أهم العراقيل التي تعترضه في :عدم التحضير الجيد من طرف المعنيين واالفتقاد لثقافة التخطيط المسبق كما
ّ
أن برنامج إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر بديلة يسير بشكل بطيء؛
 -2ارتفاع التكلفة الرأسمالية لمشروعات الطاقة الشمسية مع قصور) أو غياب (آليات التمويل ،فضال على االعتقاد
الخاطئ بأن االستثمار في مثل هذه المشروعات يمثل مخاطرة مالية علي الرغم من كونها طاقة تحافظ علي البيئة؛
 -3إن إنتاج واستخدام التكنولوجيات المتقدمة في إنتاج الطاقة ) الطاقة الشمسية  ،وطاقة الرياح  ،والوقود الحيوي (
يحتاج إلى تضافر جهود عدد كبير من الشركاء منهم شركات التصنيع والمستخدمين ،السلطات التشريعية والتنفيذية ذات
الصلة والبحث العلمي وغيرها ،كما يجب تحديد األدوار وخطط التنفيذ ووضع نظام إداري متكامل للتنسيق بين هذه
األطراف من أجل الوصول إلى إنتاج الطاقة من مصادر متجددة ،والجزائر تفتقر للجانب التنسيقي؛
 -4نقص الطاقات الفنية والتقنية الالزمة من اجل تطبيق تكنولوجيا الطاقة الشمسية ،وهذا ما يحول دون انتشارها
بشكل واسع فهي تحتاج إلى دراسات وافية للقدرات المحلية في التصنيع وما تتطلبه إجراءات تصنيع مكونات ومعدات
الطاقة ومدى توافر األيدي العاملة؛
 -5صعوبة تخزين الطاقة بجانب كلفتها االستثمارية العالية؛
 -6إن قلة االهتمام باستخدام المصادر المتجددة بصفة عامة والطاقة الشمسية بصفة خاصة إلنتاج الطاقة والفهم
الخاطئ لطبيعة عمل وتطبيقات تكنولوجيات الطاقة المتجددة من قبل األطراف المعنية والمجتمع بأسره ،يشكل عائق
كبير نحو االعتماد على المصادر المتجددة في إنتاج الطاقة ،وهنا يبرز دور اإلعالم والتوعية للدفع نحو تأهيل األفراد
والمجتمع نحو مفهوم صحيح إلنتاج الطاقة من مصادر نظيفة وصديقة للبيئة  ،األمر الذي يساعد علي توضيح الحقائق
9
االقتصادية والبيئية والفنية في هذه المجاالت.
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الخالصة :
من خالل كل ما سبق يتضح أن للطاقات المتجددة أهمية بالغة في تحقيق أمن الطاقة و حماية البيئة ،باعتبارها مصدرا غير
ناضب للطاقة و غير ملوث للبيئة ،و أن التوسع في إنتاجها يؤدي إلى تقليص استغالل مصادر الطاقة التقليدية المعروفة
بأثرها السيئ على البيئة .لذلك تسعى مختلف دول العالم إلنتاج الطاقات المتجددة من خالل توفير سياسات الدعم الالزمة
لذلك.
أما بخصوص الجزائر فهي تهدف إلى أن تكون العبا رئيسيا في إنتاج الطاقات المتجددة في المستقبل سواء في السوق
المحلي أو الدولي من خالل تحديد إستراتيجية طموحة إلنتاج الطاقة الشمسية انطالقا من سنة  2011إلى غاية 2030لتبلغ
بذلك حصة الطاقة الشمسية  % 40من اإلنتاج الكلي للكهرباء ،ألجل ذلك لجأت الجزائر للشراكة األجنبية من أجل ا كتسابها
لكل من المعرفة والتكنولوجيا المتطورة ،لكن واقع إنتاج الطاقة في الجزائر يؤكد صعوبة إحالل الطاقات المتجددة مكان
األحفورية في األمد القصير أو المتوسط السيما مع توجه الجزائر إلى الغاز الصخري التي تأمل أن يستطيع تلبية حاجتها
المتزايدة على الغاز الطبيعي لالستهالك المباشر ،هذا ما يشير إلى استمرار هيمنة الطاقة األحفورية على السوق المحلية و
العالمية للطاقة.
ونظرا ألهمية قطاع الطاقة بالنسبة لالقتصاد الجزائري فلقد بادرت االستراتيجية الطاقوية في الجزائر بإبرام عدة اتفاقيات
شراكة مع مستثمرين أجانب في مجال الطاقات المتجددة الستغالل مواردها المتجددة ،باعتبار أن الشراكة األجنبية قد أثبتت
فعاليتها منذ أزمة انخفاض أسعار النفط سنة  1986كأحد روافد التمويل البديل للمديونية إضافة إلى كونها وسيلة فعالة
إلدخال التكنولوجيا المتقدمة لقطاع الطاقة في الجزائر ،حيث تم تدشين أول محطة إلنتاج الطاقة الشمسية أطلق عليها
"محطة الطاقة الشمسية األولى "سنة  2011باتفاقية شراكة بين شركات جزائرية وإسبانية .ففي ظل ارتفاع تكاليف إنتاج
الطاقات المتجددة تعمل الشراكة الجزائرية اإلسبانية إلى توفير التكاليف المتعلقة بإنشاء المحطة وإكسابها تكنولوجيا متقدمة
على الساحة الدولية إلنتاج الطاقة الشمسية الهجينة.
 نتائج الدراسة: الطاقة هي محور الحياة العصرية لهذا يعمل الباحثون حول العالم إليجاد مصادر جديدة و تقنيات متطورة للحصول
عليها؛
 نتشر إنتاج الطاقات المتجددة في العالم بشكل واسع أين يرتكز حاليا حول الطاقة الشمسية ،ذلك ألن الدول أدركت أنه
آن األوان لالستثمار في الطاقة المتجددة نظرا للخصائص المميزة لها؛
 تعد عملية التوجه للطاقات المتجددة مقاربة شمولية تدمج بين ابتكار التكنولوجيا و حشد االستثمار ووضع السياسات
المناسبة لنشرها؛
 تسعى الجزائر إلى أن تلعب دورا رئيسيا في السوق العالمي للطاقات المتجددة من خالل تبنيها إلستراتيجية وطنية
طموحة لتطوير الطاقات المتجددة دف من خالله إلى إدماج الطاقة الشمسية بنسبة  % 40من إجمالي نسبة إنتاج الكهرباء
بحلول سنة 2030؛
 إن إمكانيات موارد الطاقات المتجددة متوفرة في الجزائر السيما منها الطاقة الشمسية إال أن المشكلة تكمن في
محدودية استغالل هذه الموارد ،فالجزائر تعتمد بدرجة كبيرة على المحروقات في إنتاجها للطاقة مقارنة مما يعرضها
لمخاطر عديدة من شأنها أن تشل عملية التنمية في الجزائر مستقبال؛
 ظل إنتاج الطاقات المتجددة ضعيفا في الجزائر و هو مرتبط بإنتاج محطة الطاقة الشمسية األولى فقط ،حيث قدر بـ
 1,0مليون طن نفط مكافئ سنة 2014؛
 يؤكد واقع إنتاج الطاقة في الجزائر صعوبة إحالل الطاقات المتجددة مكان األحفورية في األمد القصير أو المتوسط
خاصة مع توجه الجزائر إلى الغاز الصخري؛
 أما بالنسبة لعالقة الطاقة بالتنمية المستدامة فإن الدور الحاسم الذي تلعبه الطاقة في تحقيق التنمية المستدامة في
الجزائر ،بات يستدعي دوران متناقضان ،إما دفع عملية التنمية حيث أنها تمثل شريان الحياة للكثير من القطاعات واألنشطة
االقتصادية واالجتماعية باإلعتماد على مردودات الطاقة التقليدية وتوزيعها بما يحقق التوازن لألجيال القادمة ،وإما عرقلتها
بناءا على ما تسببه من أثار سلبية على البيئة.
 توصيات الدراسة : الخطوة األولى في أي وتوجه نحو المستقبل تكمن في االستخدام الرشيد لمصادر الطاقة وهو ما يعرف بإسم
الحفاظ على الطاقة ويشمل هذا ضرورة الحد من الهدر الواسع في استعماالتها وبلوغ كفاءة أعلى للحفاظ عليها؛
 ضرورة زيادة البحث والتطوير في مجال تقنيات الطاقة المتجددة مع األخذ في االعتبار أن التقنيات الواعدة هي
الخاليا الشمسية( الفوتوفولتية) المتوفرة بالجزائر؛
 شجيع القطاع الخاص على االستثمار في الطاقات المتجددة؛
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 العمل على نشر الوعي و تقديم الحوافز الستخدام تكنولوجيات الطاقات المتجددة؛
 العمل على نشر استخدام تقنيات الطاقات المتجددة التي ثبتت جدواها االقتصادية؛
 ضرورة االهتمام بالبحث العلمي في الطاقات المتجددة واستحداث شهادات و رتب علمية خاصة بهذا المجال ،مع
تنشيط البحث العلمي بين مراكز البحث و الجامعات.
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