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Abstract :
The analysis of the rainfall evolution in the Cheliff watershed using the standardized precipitation
index over the last 100 years showed different rainfall behaviors, a continuous alternation between
very short dry and wet periods of 6 to 7 years from 1914 to 1946, a long period very wet period of
30 years between 1947 and 1979, and finally a very long dry period of 30 years from 1980 to 2011.
Through the trend analysis it was possible to detect a major shift during the year 1980. The
comparison of precipitation through the analysis of variance (ANOVA) showed highly significant
differences (p < 0.001) between the 3 periods (1914/1946, 1947/1979 and 1980/2011). The
highestrainfallregressions observed during the third period (1980/2011) were recorded above 35°
of latitudes, this period showed also a very strong decrease in probabilities of rainfall compared to
the first and second period, whereas the areas below 35° the precipitations remained relatively
stable.
Key Words:Rainfalls, Standardized precipitation index, Trend analysis, Probabilities, Cheliff,
Algeria.
Introduction
Drought is the most complex and least understood of all natural hazards, affecting more people than
any other hazard [1].In contrast to the permanent aridity in arid areas, droughtis a temporary dry
period recurring extreme climate event over land characterized by below-normal precipitation over
a period of months to years[2]. It may be caused by global climatic variations, global warming or a
change in general circulation patterns andcauses serious hydrological imbalance in the affected area
[3]. In this context,based on the general consensus aboutdecreasing rainfallsand water shortage in
Algeria, this study aims to assess the drought severity through the analysis of rainfalls evolution
over the past hundred years in the Cheliff,the largest Algerian watershed.
1. Material and methods
1.1. Study area
The Cheliff is the largest watershed in north Algeria; it extends over an area of 46600 km² and is
located between 33°51'55"-36°27'00" of north latitude and 0°7'41"-3°26'30" of east longitude
(Figure 1). It is divided into three main parts; the lower, the middle and the higher Cheliff and
encompass 8 states; Laghouat, Djelfa, Tiaret, Tissemsilt, Médéa, Ain-Defla, Chlef, Rélizane. This
watershed is well-differentiated morphologically and geologically, with a rugged topography at the
higher Cheliff level and a flat topography at the lower Cheliff level, the altitudes range from 40 m
in the lower Cheliff level to 1600 m in the higher Cheliff.
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Figure 1. Location of the study area
1.2. Data analysis
The study involved a rainfall series of 98 years from 1914 to 2011, collected through the 8 states
contained in the Cheliff watershed, with a lack of 4 years. Based on the WMO normal
climatological period, the series was divided into 3 periods of almost 31 years each. In order to
compare the average annual rainfall between the 3 periods an analysis of variance was performed.
To study the rainfall behavior during the last century, the series were analyzed through the
standardized precipitation index (SPI) [4]. The SPI was computed at an annual scale based on the
shape () and the scale () parameters of the gamma distribution function, indeed as it was
observed in this study, [5] found that the precipitation time series were well fitted by the Gamma
distribution. The SPI was computed using the following approximation provided by [6]that converts
cumulative probability to SPI.
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The SPI drought classification (Table 2) was suggested by Hayes et al. (1999).
Table 2. Classification scale for SPI
SPI values
2.00 and above
1.50 to 1.99
1.00 to 1.49
2

Drought category
Extremely wet
Very wet
Moderately wet
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− 0.99 to 0.99
Near normal
− 1.00 to − 1.49
Moderately dry
− 1.50 to − 1.99
Severely dry
− 2.00 and less
Extremely dry
In order to test the reliability of the SPI results and to detect the shifts in rainfall patterns, if any, the
Pettitt and the Buishandtests were applied. Following the SPI analysis the series were compared in
terms of rainfall probabilities using the gamma distribution. Finally, the series relative to the 8
states were subject to simple exponential smoothing and forecasting model (St) in order to make a
short time (10 years) mean rainfall prediction, in this case, the data are assumed to be relatively
constant with random errors causing fluctuations [7]. The simple exponential smoothing is
calculated according to equation.10 for any time period t.
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Depending on the value of parameter  ranging between 0 and 1, each smoothed value is the
weighted average of the previous observations and the best value of  is that resulting in the
smallest mean square errors (MSE). In this model all the subsequent values are highly dependent on
the initial value of St, calculated usually as the average of the first five or six observations.
2. Results and discussions
The spatial distribution of the annual rainfall showed that the rainfall variability was highly
dependent primarily on latitude and secondly on altitude. The amount of rainfall through the three
periods increased gradually from south to north, especially above 35° of latitude and from low to
high altitude, particularly beyond 700 meter of altitude, in this context, 51% of the annual rainfalls
in the Cheliff watershed was received above 36° of latitude, 36% between 35° and 36° of latitude
and only 13% of the annual rainfalls were received below 35° of latitude, the highest annual
rainfalls were observed respectively in the state of Meliana, Medea, Tiaret and Tissemsilt. Relizane
and Chlef despite their proximity to the Mediterranean Sea registered a low rainfall amount due to
their low altitude, whereas, Laghouat and Djelfa in spite of their high altitude, the rainfall limiting
factor was the low latitude (Figure 2).
Through the last hundred years the annual rainfalls in the Cheliff watershed witnessed very
significant variations, the highest variability occurred above 35° of latitude. Indeed, in comparison
to the first (1914/1946) and second period (1947/1979), the third period (1980/2011) was
significantly less rainy. The previously very wet states such as Meliana, Medea, Tiaret and
Tissemsilt lost an average rainfall ranging between 100 and 200 mm during the third period
(1980/2011) (Figure 2).
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Figure 2. Annual rainfall distribution in the Cheliff (a) 1914/1946, (b) 1947/1979, (c) 1980/2011.
As shown by high standard deviations ranging between a minimum of 35 and a maximum of 125
mm (Figure 3a), the precipitations were highly instable in the Cheliff watershed during the first
period (1914/46). During the second (1947/79) the annual rainfalls were more stable with relatively
low standards deviations ranging between 25 and 65 mm indicating a stable wet period (Figure 3b),
3
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and between 25 and 95 mm during the third period (1980/2011) suggesting a stable dry period in
comparison to the two precedent periods (Figure 3c).
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Figure 3. Rainfall standard deviation maps (a) 1914/1946, (b) 1947/1979, (c) 1980/2011
According to ANOVA results (Table 4) the differences were highly significant (P < 0.001) between
the three periods in Chlef and Tiaret, whereas, the second period rainfalls were highly significantly
different (P < 0.001) only from the third period in Relizane, Medea and Meliana. However, no
significant differences (P > 0.05) between the precipitations averages were observed below 35° of
latitude i.e. Djelfa and Laghouat. Finally, in terms of total annual rainfall the three periods showed
highly significant differences (P < 0.001).
Table 4: Results of the analysis of variance between the three periods

1914/19
46
1947/19
79
1980/20
11
P-value

Relizane

Chlef

Tissems
ilt

Tiaret

Laghoua
t

Djelfa

Medea

Meliana

Total

338a

398a

463a

572a

184a

320a

700a

907a

3883a

347a

434b

521b

630b

185a

337a

741a

951a

4145b

302b

364c

442a

509c

189a

314a

606b

744b

3470c

<0.001

<0.001

< 0.001

< 0.001

0.825

0.119

< 0.001

< 0.001

<
0.001

The long-term precipitation patterns in the Cheliff watershed were identified through the 12 month
SPI (Figure 4). The SPI showed different behaviors in close relationship with the rainfall
variability.In the normally known dry area located below 35° of latitude (Laghouat and Djelfa) the
SPI didn’t show any significant pattern, only a continuous alternation between very short dry and
wet periods (Figure 4a and 4b), which illustrate a climatic stability and confirms the dry nature of
the area. In contrary to the dry area, the SPI showed an alternation of clearly longer dry and wet
periods in the area located above 35° of latitude, above this latitude the longest and most severe dry
period occurred in the state of Relizane located at 74 meters of altitude (Figure 4c), indeed, after a
continuous wet period of 12 years (1947-1959) the whole area of the lower Cheliff witnessed a dry
period of almost 52 years from 1959 to 2011 excluding few scattered normal years. With the
increasing altitude from west to east, the dry period became relatively shorter, indeed according to
the SPI results, after an oscillatory period of 27 years between 1914 and 1940, the state of Chlef
located at 112 meters of altitude, was subject to two clearly distinct periods (Figure 4d); a wet
period of 37 years from 1942 to 1978 followed by a normal period of 8 years according to the SPI
scale and a severe dry period of 20 years (1987-2006). The same pattern was shown at higher
altitude (above 700 meters), indeed, the 4 states of the higher Cheliff, showed a very clear trend; an
oscillatory period followed by a wet period of 29 years (1947-1975) in the states of Tiaret and
Tissemsilt, 43 years in Medea (1933-1975) and 48 years in Meliana (1928-1975), then a normal
period of 5 years frpm 1975 to 1980, followed by a very long dry period of almost 26 years (19802006) in the four states (Figure 4e, 4f, 4g, 4f).
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Figure 4. Standardized precipitation index (SPI), (a) Laghouat, (b) Djelfa, (c) Relizane, (d) Chlef,
(e) Tissemsilt, (f) Tiaret, (g) Medea and (h) Meliana.
Considering the SPI results, a trend analysis was performed; the results showed no trends below 35°
degree of latitude in Laghouat and Djelfa, indeed the Buishand (1984) and Pettitt (1979) tests did
not detect any significant shift, only an alternation between dry and wet years around a respective
means of 186 mm in Laghouat and 323 mm in Djelfa (Figure 5a, 5b). Whereas, the remaining states
above 35° of latitude, showed a highly significant (P < 0.001) decreasing trend in rainfall according
to Buishand (1984) and Pettitt (1979) tests. The early shift occurred in Relizane in 1959, thus, the
lower Cheliff lost a yearly average of almost 50 mm after this year (Figure 5c), in the state of Chlef
the shift occurred later, during the year 1979, after this year there was also a decrease of 50 mm in
the middle Cheliff (Figure 5d). In the four remaining states of the higher Cheliff, Tissemsilt, Tiaret,
Medea and Meliana the shift occurred according to both Buishand and Pettitt tests in the year 1980,
in this area the average yearly loss was around 50 mm in tissemsilt (Figure 5e) and 90 mm in Tiaret
(Figure 5f). at higher latitude above 36° of latitude the average yearly loss was more important
around 120 mm in Medea (Figure 5g) and almost 200 mm in Meliana (Figure 5h).
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Figure 5. Trend analysis and shift detection (a) Laghouat, (b) Djelfa, (c) Relizane, (d) Chlef, (e)
Tissemsilt, (f) Tiaret, (g) Medea and (h) Meliana.
In order to confirm the shift that occurred after the year 1980, the three periods (1914/1946,
1947/1979, 1980/2011) were compared in terms of probabilities. The results didn’t show any
significant change in terms of probabilities in Laghouat (Figure 6a), and a small decrease in Djelfa
(Figure 6b). In the six remaining states the observed probabilities of the third period (1980/2011)
were highly lower than the first and the second period. (Figure 6e, 6f, 6g, 6h).
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Figure 6. Comparison between the rainfall probabilities during the 3 periods (a) Laghouat, (b)
Djelfa, (c) Relizane, (d) Chlef, (e) Tissemsilt, (f) Tiaret, (g) Medea and (h) Meliana.
The rainfalls series were forecasted using the simple exponential smoothing, since this model is
suitable for short-range forecasting of data with no trend, a 10 years forecasting period was chosen
(2011/2021) based on the whole period of 94 years for Laghouat and Djelfa, 50 years for Relizane
(1959/2011) and on the last 30 years period (1980/2011) for Chlef, Tissemsilt, Tiaret, Medea and
Meliana, the  parameter was chosen to be equal to 0.5. The results (Table 5) showed that the
expected average of the next 10 years (2011/2021) in Laghouat, Relizane and Djelfa were relatively
close to the observed actual average,indeed the highest R2 between the observed and forecasted
rainfalls was recorded in this area, which indicate a relative rainfall stability, while the forecasted
averages in the wet area (Chlef, Tissemslit, Tiaret, Medea and Meliana) were at least 50 mm higher
than the observed means (Table 5) signifying an increasing rainfall tendency.
Table 5: Exponential smoothing and prediction ( parameter = 0.5)
Laghou
Relizan
Tissems
Djelfa
Chlef
Tiaret
Medea Meliana
at
e
lit
Forecasting period 1914/11 1914/11 1959/11 1980/11 19/2011 1980/11 1980/11 1980/11
R2
0.23
0.41
0.34
0.22
0.18
0.19
0.20
0.21
Forecasted
200
347
341
427
494
585
713
816
95% error of
69
83
46
86
63
103
153
179
estimation
Actual average
186
322
302
364
442
509
606
744
Difference
14
25
39
63
52
76
107
72
Conclusion
This study examined the evolution of rainfall through the SPI, trend analysis and probabilities, as
conclusion it was possible to detect the strength of the SPIin the detection of both dry and wet
periods, thus, the SPI indicated that throughout the last hundred years, the Cheliff watershed was
subject to three major periods, an unstable period of 30 years from 1914 to 1946, a very wet period
between 1947 and 1979 and a very long dry period from 1980 to 2011. The major rainfall decrease
occurred above 35° of latitude and the shift in the rainfall series occurred during the year1980,
indeed after this year the rainfall probabilities decreased strongly compared to the two previous
periods.
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Abstract
In Kuwait, rapid industrialisation, population growth and increasing water
desalination are resulting in high energy demand growth, increasing the concern of oil
diminishing as a main source of energy and the climate change caused by CO 2
emissions from fossil fuel based energy. These demands and challenges compelled
governments to embark on a diversification strategy to meet growing energy demand
and support continued economic growth. Kuwait looked for alternative forms of
energy by assessing potential renewable energy resources, including wind and sun.
Kuwait is attempting to use and invest in renewable due to the fluctuating price of oil,
oil diminishing, the rapid increase in population, and the high consumption of
electricity and the protection of the environment.In this paper, wind energy will be
investigated as an attractive source of energy in Kuwait. This is because of its
availability, low cost, low CO2 emissions, reducing the dependency on fossil fuels and
advanced technology compared to other forms of renewable energy. A threedimensional finite element (FE) analysis is performed to estimate the soil, pile-soil
interaction and steel wind turbine tower subjected to static lateral load. Soil-structureinteraction was considered, facilitated through the use of the elasto-plastic MohrCoulomb (MC) constitutive model. The results of the total displacement of the tip
tower was 2.35m and maximum Von-Mises stress on the base of the tower was 2.3e8
Pathat's confirmed that the structure stability of entire system (soil, pile, tower,
turbine loads and wind loads) in the plastic strain region indicate that there is no
failure points and the system structure is stable including the components of the
structure.
Keywords: wind turbine, wind energy, renewable energy, GCC countries, Kuwait,
CO2 emission, Finite Element, Soil-Structure interaction.
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1. Introduction
There is an increase concern worldwide to find alternatives to fossil fuels for energy
production, due to the growth in demand for energy, the high consumption of natural
resources, and global warming. Many countries, particularly in Europe, shared the
global renewable energy by 6 to 10%, and are expected to double the percentage by
the year 2020 (Ibrahim, 2011). The Kyoto protocol set a long-term goal of reducing
global greenhouse emissions by 50% before 2050. According to the International
Energy Agency (2013), global CO2 emissions from fuel in 2011 amounted to 31.342
Gt (Giga tonnes) which increased to be 32.4 Gt in 2014 as stated by International
Energy Agency (IEA, 2016). The Middle East’s share of global CO2 emissions was
5.1%, and is expected to increase to reach 7.7% in 2035.Figure 1 shows the growth
and presents the regional share of CO2 emissions from fuel (oil, coal and natural gas).
It is clear that China has the highest regional share of CO2 emissions and Asia
excluding China has the lowest, whereas the Middle East produces 5% of CO2
emissions. In Kuwait the carbon dioxide CO2 emission mainly from the power sector
due to a high demand for electricity andwater which is about 42% of the total
emission of 98 MtCO2/year (Al-Mutairi et al., 2017).

CO2 emissions from fuel by region (2014)
32.4 GtCO2
china
North America
Asia excluding China
Europe
EIT
Middle East

5%

5%

4%

3%
28%

8%
8%
12%

18%

Asia Oceania
Latin America

Figure 1(2014) Regional shares CO2 emissions (International Energy Agency
(IEA), 2016)
Utilisation of wind energy in generation of electricity is growing rapidly due to the
continued improvements in technology that make wind turbines cheaper and more
efficient resulting in reduction of the overall cost of generation per kWh. Wind energy
does not create pollution like fossil or nuclear fuels and is inexhaustible. There are
four main types of renewable energy have been investigated in this study, solar, wind,
wave and biomass energies. Enough natural potential in sun and wind to meet the
needs, especially in summer, when the demand is at the highest in GCC countries
(Alhajraf, 2013). Because of GCC countries following energy mix policy are trying to
9
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use any available energy to generate electricity for the benefit of generation on the
long run, implementation of solar and wind energies in Kuwait became essential
because both are producing electricity and friendly resources in environment(Alhajraf,
2013; Alnaser and Alnaser, 2011). By looking at literature, it has been shown that the
main factors affecting the use of solar energy in the Middle East are social, political,
economic and environmental. However, negative impact from atmospheric condition
on the performance of PV cells which reduce the efficient of producing the electricity
which lead also to quick degradation for the cell even with using self-cleaning which
is not determine the favourable efficient. Furthermore, it was also found that the
primary cost and maintenance of PV system were very high with long term payback.
Alnaser and Alnaser (2011) presented that the expenses to produce electricity of
287,342 GWh per year (the total production electricity for GCC at 2009) from solar
and wind energies. They found that cost (US$90 /£89.5) billionby using CSP
(Concentrated Solar Power) with efficiency of 50% and solar radiation of 500W/m 2
and 9 daily average sunshine hours. For photovoltaic (PV) the expenses is about US$
150 (about £53.7 billion). On the other hand, installation of 11 wind turbine in GCC
countries; each wind turbine power rated 5 MW with assumed of operation 60% of
time per year, this would cost (US$ 50 billion/£30 billion). The cost of desalination of
sea-water in GCC countries ranges from (US$0.45/£0.27) (with subsidies) to
(US$1/£0.596) per m3, The State of Kuwait was ranked worldwide 53 in consumption
of electricity 39,540 GWh/y, 41% of the total cost of desalination is for electricity and
26% for consumption. In Kuwait burning natural gas and light hydrocarbon fuel are
used to produce electricity which is mainly used for cooling (air-conditioning) and
water desalination(Alnaser and Alnaser, 2011). Khraiwish Dalabeeh (2017) studied
the techno-economic analysis of wind power generation for selected locations in
Jordan. He developed a simple model to evaluate the capacity factor and predicted
costs of wind energy in pre-selected five locations in Jordan. The results obtained of
final cost of electricity (COE) are acceptable between ($0.0259 and 0.0498 $/kWh/
£0.02 and £0.04/kWh) for the best site which is within the average range in the
Middle East and North Africa region. He concluded that such results could benefit on
policy makers, developers and investors planning to implement wind energy systems
within the Middle East region.
2. Wind energy
Only small efforts have been made on using renewable resources to produce energy in
the countries of the Gulf Cooperation Council (GCC) (Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar,
Saudi Arabia and the United Arab Emirates), and this is due to the large oil and gas
resources. Recently GCC countries have started to take an interest in renewable
energy in response to environmental and climate change issues, since they are
involved in the United Nations Framework Convention on Climate Change
(UNFCCC) and accessed the Kyoto protocol. The limited supply and fluctuating price
of oil, the rapid increase in population, the high consumption of electricity and the
protection of the environment encourage these countries to use and invest in
renewable energy (Patlitzianas, Doukas and Psarras, 2006). Recently, ME countries
start to be aware of the important role of renewable energy (Eversheds, 2016; IRENA,
2016). New wind energy project development and investment locations shown in
Figure 2.
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Figure 2 wind energy projects in ME countries
Moreover, Alnaser and Alnaser (2011) reviewed renewable energy in the GCC. They
found that, in 2009, 0.5% of global electricity was consumed by GCC countries, 9.8%
by Europe, 8.8% by China and 7.4% by the USA, electricity consumption by GCC
countries increased by 6.67% from 2005 to 2009. They stated that the average
electricity consumption per person in 2009 was almost four times the world average,
more than four times the average in China, about double the average in the EU and
0.8 of the average in the USA. The average emission of CO2 was presented as about
20 tonne per capita in GCC countries.Renewable energy sources such as wind energy
can help in reducing the dependency on fossil fuels. The technology of wind turbines
has an exclusive technical identity and unique demands in terms of the methods used
for design. Remarkable advances in wind power design have been achieved through
modern technological developments (Joselin Herbert et al., 2007).
Table 2 shows the different types of energy showing its advantage and disadvantages,
it is clear from the table that both solar and wind energy have low CO2 emissions and
visual impact but wind energy has long life cycle and fast development technology.
Wind energy has low initial and maintenance costs whereas it is not the case for solar
energy which has high primary and maintenance costs.
Table 1 Comparison between different types of Renewable Energy (solar, wind,
wave and bio energy)
Type of
Energy
Solar Energy

00

Advantages




Low CO2 emission.
No noise.
No chemical
pollution.

Disadvantages







Visual Impact.
Large amount of land use.
Large equipment.
Long term repayments.
High primary cost.
High maintenance cost.
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Wind Energy









Wave Energy







low CO2 emission
Inexpensive initial
cost.
Low maintenance
cost.
Long life cycle.
Cost of output energy
Competitive.
Fast developing
technology.
Consumes less water
compared to other
energy production
plants.
Large power density.
Limited influence on
the environment.
Availability of waves
meets the demand for
electricity in climate
change.
Small energy loss.






Visual impact.
Noise.
Impact on wildlife.
Changes the character of
the land.



Difficult to harvest waves
due to irregular scale.
High establishment cost.
High maintenance cost.
Experimental failure.
Difficult to examine.
Difficult to convert the
input to use in the
electricity grid.
Impact on the system
proficiency.
High cost due to labour
and vehicles required.
Needs place to store.
Large area use.
Wood fuel cost more than
coal by 2 to 3 times.
Barriers to the production
of electricity.
Gas emission.
Impact on food and grain
prices.








Bio-Energy



Advancement of the
technology depends
on policies and cost
effectiveness.









It is also clear from Table 2 that biomass energy has a high cost due to the labour,
vehicles and large working and storage areas. On the other hand, wave energy is
difficult to examine and calibrate and has high establishment and maintenance costs.
In Kuwait, both wave and bio-energy face several issues and complications such as
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availability of the energy, developing technologies, land use and cost. Low wave
energy in Arabian Gulf and availability of oil and gas fields, oil tanker traffic reduces
the potential from harvesting of wave energy. Due to limited agricultural productions
and lack of landfills for the biomass energy, therefore they are not recommended to be
used in this research. The negative impact from atmospheric conditions on the
performance of PV cells reduces efficiency, which also leads to rapid degradation of
the cells, even when using self-cleaning, which is neither favourable nor efficient.
Moreover, it was also found that the primary and maintenance costs of PV systems
were very high, with long term payback. Wind energy is more competitive in terms of
the initial, maintenance, and output energy cost than other renewable energy which
makes it the first choice for this research.Therefore, this paper will only concentrate
on wind energy because it is estimated to be one of the most important of the various
renewable energy sources in the world in the future (Weng, Liu and Zou, 2012). In the
Middle East, the countries of the Gulf Cooperation Council are the main investors in
renewable energy.
3.Review of Wind Energy in GCC countries
Alnaser (1989) studied the characteristics of the available wind energy in Bahrain. He
used data from 1976 to 1986. The long-term average wind speed, the variation at a
height of 10 m, and the power density were estimated to be 4.90 m/s, 0.823 m/s, and
69.2 ± 0.34 W/m2 respectively. He found that the average wind speed was not more
than 7 m/sec; the windiest month was June and the least windy was September.
Alnaser and Almohanadi (1990) evaluated the accessibility of solar and wind energy
in Qatar. The average power density and the maximum attainable wind power density
were found to be 59 W/m and 35 W/m respectively. They presented mathematical
calculations to calculate solar radiation at any site in the state of Qatar. They found
that the annual wind potential was 306 kW/m2and the annual solar potential was 2.5
MWh/m. They concluded that the density of sun power was nine times larger than the
density of wind power.
AL-Ismaily and Probert (1997) used 10 years’ wind data for 12 different regions in
Oman. They stated that the maximum wind speed occurred in the summer season
from June to August. They found that the most suitable regions in Oman were
Thumrait, Sur, and Masirah, with an annual average wind velocity of 5.7 m/sec, 5.1
m/s, and 5.0 m/s respectively. Later, Sulaiman et al. (2002) used a Weibull
distribution and its parameters to calculate the average wind velocity and compared it
with a theoretical distribution by using the Kolmogorov–Smirnov (K–S) test. They
found that the wind speed was higher through the summer months, especially June,
July and August, and was lower through the winter months of October and November;
there was significant potential wind energy in both Sur and Masirah, with a wind
power density of 222.10 W/m2 and 167.44 W/m2 respectively, and the average
velocity of the wind was more than 5 m/s.
Al Malki et al. (1998) presented the first experimental study of the use of renewable
energy in rural areas of Oman. They used solar energy to produce fresh water from a
desalination station and used a wind turbine with a minimum annual average wind
speed of 3 m/s to pump water from a well 30 metres deep. They concluded that using
solar power was acceptable, although a back-up generator must be added. On the
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other hand, using a wind turbine with maximum average wind speed along 20 hr/day
was acceptable experience to produce fresh water for camp which lies about 70
kilometres north of Thumrait on the main tarred highway connecting Muscat with
Salalah.
Rehman and Ahmad (2004) looked at the assessment of the wind energy potential for
coastal locations of the Kingdom of Saudi Arabia. They used the wind data analysis
for five coastal locations, namely Dhahran, Yanbo, Al-Wajh, Jeddah, and Gizan. The
data analysis utilised hourly mean values of wind speed and wind direction covering a
period of almost 14 years between 1970 and 1983. They reported that the seasonal
analysis of monthly mean wind data showed the availability of higher winds during
the summer months at Dhahran, Yanbo and Gizan, while the effect of the season was
insignificant at Al-Wajh and Jeddah. The higher values of monthly mean wind speed
in summer showed a higher availability of wind energy, which matches the larger
electrical load requirements during the summer months in Saudi Arabia. The diurnal
variation of hourly mean wind speed at all the locations was quite visible, matching
the daily load requirements of the locations. It was found that Yanbo is the best
location among the sites analysed for harnessing the power of wind, while Dhahran is
the next best location. The other three locations were found to have more or less the
same results. In addition, (Rehman, 2004) analysed the data from 1970 to 1983 on
wind energy resources for Yanbo, Saudi Arabia. Ten Nordex wind turbines models of
different sizes were used to generate electricity. The researchers found that the
maximum wind speed occurred during the summer with a value of 5 m/sec and varied
during the afternoon from 5m/sec to 8 m/sec, which meets the summer consumption
of electricity. The study concluded that the maximum wind energy was produced
from the smaller wind turbines and the capacity factors were higher than for the large
machine. Rehman (2005) studied wind energy development in Saudi Arabia. He
presented the energy produced from five wind farms located in different places in
Saudi Arabia which used wind machines of three different capacities, of 600, 1000
and 1500 KW. He found that only Yanbo and Dhahran performed economically. Both
locations also reduced the emissions of greenhouse gases. At Yanbo, for 1500, 1000,
and 600 kW machines the reduction in greenhouse gases (GHGs) was 31369, 23601,
and 26087 tons/year respectively, while for Dhahran it was 26183, 19247, and 21533
tons/year respectively.
Al-Nassar et al. (2005) studied the potential for wind power generation in the state of
Kuwait. They assessed the wind features of six locations. By using a Weibull
distribution, the Weibull factors and power density have been found at the normal
height of 10 m, the yearly average wind velocity for the different six locations ranged
from 3.7 to 5.5 m/s and the mean wind power density (WPD) from 80 to 167 W/m 2.
For different heights 15, 20, 25, 30m they considered Power of law by extrapolation
of the 10 m. 70% increment in (WPD) to 282 W/m2 at 30m height located in the
southern desert part of the state of Kuwait was pointed out by them. Moreover, they
analysed monthly data of WPD and found that the maximum WPD was in the AlWafra area in the south of the country with a value of 555 W/m2 during the season of
greatest demand for electricity in Kuwait (summer). They recommended further
studies of the advantages of establishing wind farms in Kuwait for reducing the level
of SO2 and NOx in the atmosphere and reducing the cost of fuel by reducing the
consumption level. Finally, they concluded that in open flat locations in the northern,
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north-western and southern parts of the country, the WPD was higher than in other
locations.
Al-Badi et al. (2009) evaluated the potential of renewable energy resources in Oman
and identified the barriers to their significant utilisation. They stated that solar and
wind energy would play a significant role in the future of renewable energy in Oman
and would have important economic and environmental benefits. They recommended
that the government should introduce policies for new energy in Oman. Moreover,
Albadi et al. (2009) analysed wind data from the meteorological station at Duqm in
Oman. By using a Weibull distribution the average monthly and annual wind speeds
were found to range from 2.93 m/s to 9.76 m/s and 5.33 m/s. respectively. They
estimated the cost of wind energy by using five turbines as a case study. They found
that the value of the cost of electricity (COE) was between( $0.05 /£0.029) and ($0.08
/£0.047) per kWh. However, wind power investment in Duqm can be advocated.
Studying the feasibility of offshore wind turbine installation in Iran compared with the
rest of the world, Mostafaeipour (2010) predicted that wind energy generation would
increase in future years. Data collected from a period of 57 years were used to analyse
the characteristics of wind speed and direction over the Arabian Gulf.
AL-Yahyai et al. (2010) assessed potential locations for wind energy generation in
Oman using data from existing meteorological stations. They used five years’ hourly
wind data from twenty-nine stations scattered from the north to the south of the
country to identify potential locations for wind energy applications in Oman. They
investigated different factors, such as theoretical wind power output, vertical profile,
turbulence and peak demand fitness, air density and roughness length. They
concluded that QayroonHyriti, Thumrait, Masirah and Rah Alhad have high wind
power potential, and that QayroonHyriti is the most suitable site for wind power
generation.Khraiwish Dalabeeh (2017) studied the techno-economic analysis of wind
power generation for selected locations in Jordan. He developed a simple model to
evaluate the capacity factor and predicted costs of wind energy in pre-selected five
locations in Jordan. The results obtained of final cost of electricity (COE) are
acceptable between ($0.0259 and 0.0498 $/kWh/ £0.02 and £0.04/kWh) for the best
site which is within the average range in the Middle East and North Africa region. He
concluded that such results could benefit on policy makers, developers and investors
planning to implement wind energy systems within the Middle East region.
4.Finite Element
In this study COMSOL software was used to perform the FE analyses. Wind turbine
tower with a pile foundation was installed in drained dense sand and then simulated.
The wind turbine tower is laterally loaded for different loads which are wind pressure
along the tower length and the aerodynamic loads from the rotor of the wind turbine
generator. Investigation by FE analyses to find the displacement and stress was
obtained. The soil was modelled as a 40mx40mx40m cube; this was considered to be
large enough to ensure that the boundary conditions imposed on the model had no
influence on behaviour of the wind turbine and the soil in close vicinity. The
foundation was cylindrical pile 22m depth and 4.15 diameter with wall thickness of
75mm and the tower; the thickness of the wall of the tower is 75mm; the tubular
tower is conical with an assumed base and top diameter of 4.15m and 2.3m
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respectively; and the standard specification of the wind turbine within the software
was provided by Gamesa for its G90-2.0 MW turbine model. The resultwas
comparable to the total displacement in literature. The total top tower displacement of
2.35m was comparable to the literatures. Similar studies have investigated different
solutions for the support of wind turbine in general locations. Literature were
identified and reviewed to compare the top tower total displacement and maximum
Von Mises stress values, as shown in Table 2.
Table 2 summary of wind turbine FE analysis literature
Referen
ce

Description

(Lozano
Mingue
z,
Kolios
and
Brennan
, 2011)

-5.5 MW Offshore wind turbine (90
m length, 6 m base diameter, 3.87 m
top diameter and 0.02 m thickness).
- Submerged Dense Sand (75 MPa
Young’s modulus and Poisson’s
coefficient 0.3).
-monopile (35m in water+40m in soil
7m diameter, and 0.04m thickness)
- Software :Abaqus
-Steel tubular tower of V47-660kW
onshore-wind turbine(50m height, 3m
diameter,15mm thickness)
-No information about dimension of
pile foundation or soil type.
Software:SAP2000
-5MW wind turbine tower subjected
to static loads (100 m height, 3. Top
diameter 3.87m, bottom diameter 6m,
top thickness 0.019and bottom
thickness 0.027)
-Wind turbine (Modulus of Elasticity
210GPa, Poisson’s Ratio
0.29,Density 7.7 g/cm3 and Tensile
Strength Steel 460MPa)
- No information about soil and
foundation
-5MW wind turbine tower subjected
to static loads (100 m height, 3. Top
diameter 3.87m, bottom diameter 6m,
top thickness 0.019and bottom
thickness 0.027)
- No information about soil and
foundation

(Chien
and
Jang,
2009)

(Hsu,
Wu and
Chang,
2014)

(Xie,
Tseng
and
Chang,
2010)
01

Maximum
displacem
ent
(m)

Maxim
um Von
Mises
stress
(MPa)

2.37

177.6

0.5059

-

2.401

300

2.781

402.5
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(Papana
stasiou,
2011)

- V90 – 3MW onshore-wind turbine
(90m height, bottom base diameter
4.15m and top base diameter 2.3m,
thickness 75mm)(Modulus of
Elasticity 250GPa, Poisson’s Ratio
0.33,Density 7.85 g/cm3 and Tensile
Strength Steel 200MPa)
-pile foundation (4.15m diameter,
22m length, 75mm thickness)
-Clay Soil (Young’s Modulus
300MPa, Cohesion 140 kPa,
Poisson’s Ratio 0.33, Bulk Density
2000 kg/m3)
-Software: COMSOL v3.5

2.03

200

4.2 Geometry
In this analysis a conical steel tower with base diameter 4.15m, 2.3m top diameter and
thickness wall of 0.075m was modelled as shown in Figure 3.

Figure 3Sectional dimensions of the tower
The soil was modelled as a 40m x40m x 40m cube; with different layer due to field
study by KISR proposed 5B metre distant from the face of the pile foundation on both
sides (where B is the diameter of the pile ) (EL-Hamalawi, 2011) as started with this
size of the soil which is examined for the stress and strain adjust to the boundary, it
was found that the tower-induced strain and stress around the boundaries are
neglectable. Accordingly, the proposed dimension of the model was considered as
suitable. As shown on Figure4 below, the soil displacement vanishes 8 metre off the
centre of the pile at the ground surface at maximum lateral deformation. Due to this
consideration, the soil size is large enough to ensure that the boundary conditions
imposed on the model had no influence on the behaviour of the turbine and the soil in
the close vicinity.

01

Investigating the Feasibility and Soil-Structure Integrity of Onshore of Wind Turbine Systems in Kuwait

Investigating the Feasibility and Soil-Structure Integrity of
Badriya Almutairi
Ashraf El-hamalawi

Onshore of Wind Turbine Systems in Kuwait

Figure 4Vertical section on the (xz plane)left and top veiw (right) of the effect of the
displacement around the pile on the ground surface
4.3 Material Properties
As shows in Table 3 the material properties of the soil which have three different
layers The tower and tubular pile foundation have both been modelled as structural
steel in accordance with the material properties provided from the Gamesa 90-2MW
wind turbine(Pereg and Fernandez de la Hoz, 2013) and are detailed in Table 4 as
tower and pile have the same properties.
Table 3 Soil material properties for the three layers
Description
Young’s Modulus
Poisson’s Ratio
Bulk density
Friction angle
Young’s Modulus
Bulk density
Friction angle
Young’s Modulus
Bulk density
Friction angle

Value
1.00E+08 (Pa)
0.33
2100 (Kg/m3)
40°
4.00E+07 (Pa)
2000 (Kg/m3)
36°
1.00E+07 (Pa)
1900 (Kg/m3)
32°

Table 4 Tower and steel pile material properties

08

Description

Value

Young's Modulus

210000(N/mm2)

Poisson's Ratio

0.3

Density

7850(kg/m3)

Yield level

335(N/mm2)
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4.4 Material Models
In this research, various material models including linear elastic and elasto-plastic
constitutive models, within the structural mechanics model the Mohr-Coulomb yield
function and criterion, Drucker Prager and Von Mises yield criteria is within the
COMSOL package. Mohr-Coulomb model offer advantages which makes it a
favourable option for this study as a soil model(Ti et al., 2009). The pile is modelled
linear elastically using Von Mises yield criteria; the soil has been modelled using an
elastoplastic constitutive model adopting Mohr-Coulomb yield criterion.
4.5 Loading
Wind loads are the main loads in the design of parabolic collector structures. There
are also external loads which are taken into account during the design of the structure,
including dead load, resulting from the self-weight of the structure, and loads due to
exposed wind (Schweitzer, 2012)(see Figure 5).

Figure 5External loads acting on a wind turbine tower
The fundamental basic wind velocity was taken to be 8.5m/s (See Appendix G Wind
Force calculation).The remaining loads were applied at the top of the tower at the
nacelle level and are summarised below in Table 5 and Table 6 which show
specifications of wind turbine and loading from wind turbine and rotor respectively;
these represent the loads transferred from the turbine and rotor to the tower. Figure 6
demonstrates the loading arrangement at the tower top. The tower top has a diameter
of 2.3m, therefore both Mx and My have been simulated by two equal and opposite
point loads in the denoted directions of magnitude 7791.3kN. Simply, Fy has been
applied as a horizontal point of magnitude 2217kN.The values of load presented here
have been calculated via the simplified method (DNV, 2014) and are given below:
Table 5 Specification of wind turbine
Specification

Value

Rotor diameter

97m

Swept area

7390m2

Nominal power
09

2000000W
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Rotor frequency

0.27

Rotor efficiency

0.8

Total mass of wind turbine

335 tonnes

Mass of blades & nacelle

72+47 = 119 tonnes = 119000kg

Table 6Loading from wind turbine and rotor
Loading Type

Magnitude

Moment about horizontal axis on rotor plane (Mx) (kNm)

17920

Horizontal force along rotor axis (Fy) (kN)

2217

Moment about vertical axis (Mz) (kNm)

02971

Vertical force on the tower Fz (kNm)

11674

Moment about rotor axis (My)(KNm)

1916

Figure6Turbine and rotor loading arrangement

4.6 Boundary Conditions
The boundary conditions have been applied to the present model such that they do not
influence the behaviour of the turbine, foundation and the soil in the close vicinity.
The soil was fully fixed at its base and in the horizontal direction only on all four
vertical sides of the cube as shown in Figure 7.
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Figure 6Vertical section of the boundary condition of the soil
4.7 Interactions
For the pile and the tower they were fully connected .The Soil/pile interaction was
setup such that the pile and the soil deform in-phase, that the amount of deformation
of both the soil/pile is equal at the interface.
4.8 Meshing
Owing to the different combined of the geometries on the model (cylindrical, cubical)
free tetrahedron stress/solid elements have been chosen to discretise the model. Due
to the high expected stresses and displacement in this model, a mesh refinement
analyses conducted through which the top layer and the area surrounding the pile
were meshed with smaller elements (finer mesh).Mesh density was 115560 elements.
The number of freedom solved was 31468, as shown below in Figure 8.

Figure 7The Mesh of the model
4.9 Results
Total displacement of the tower tip of wind turbine was 2.35m which is acceptable on
the loads direction X axis as shown in Figure.
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Figure 8The total displacement in meter of the wind turbine tip tower
The maximum Von Mises stress at the base of the tower is 2.3e8 Pa as shown in
Figure 10 which is comparable with the results in of literature.

Figure 9 Von Mises stress on the base of the tower and the maximum stress point
(MPa)

As it is presented in Figure 11 and 12that the vertical displacement in the Z direction
under the pile was (8cm) while the lateral displacement in X direction on the pile head
is 3.5cm.

Figure 10Vertical displacements at Z direction under the pile
11
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Figure 11Lateral displacement on the pile head

The vertical displacement of the soil at Z direction was 14cm as shown in Figure
13compared with the initial displacement of the soil was 11cm which is due to its
self-weight (see Figure 14), the soil actual vertical displacement is 3cm which is
reasonable.

Figure 12Vertical displacement of the soil in Z direction
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Figure 13Initial vertical displacement of the soil in Z direction
Figure 15 shows that the displacement of the soil at X direction which is on the
ground surface is 3cm whereas the soil displacement at Y direction was 0.007 m
which is very small and reasonable due to the effect of the load on the X direction.

Figure 14lateral displacement of the soil in X direction
5. Conclusion
Four main types of renewable energy have been investigated in this study: solar,
wind, wave, and biomass energies. There is enough natural potential in sun and wind
to meet requirements, especially in the summer, when the demand is at the highest,
whereas biomass and wave energies are not very feasible in Kuwait.There are two
main types of wind turbines which are horizontal and vertical axis (HAWT and
VAWT), however, it has been concluded that horizontal axis wind turbines were more
efficient than vertical axis wind turbines. Most of the GCC countries used Nordex and
Gamesa wind turbines models with different sizes were used to generate electricity
due tothe ability to withstand the desert climate. Furthermore, the smaller turbine was
favourable in terms of efficiency and economy.Relatingto GCC countries, boundary
should be considered; the sites have to be chosen according to high wind speeds, land
availability and result of the wind map because it is important to take the spatial
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variations and geographical distribution while wind turbine selection in specific
regions when it is intended to develop wind farm; distance to the next grid connection
shall be short as well as accessibility to the site, and the selection of adequate wind
turbine generator (WTG) technology based on the intermediate technical, economic
and environmental impact. In this paper, combination of technical and environmental
impact has to be presented to reach the ideal design. From the above it is clear that the
literature identified four factors need to be considered for the suitable technical
selection of wind turbines for GCC countries which are as follows:


Operation Temperature (OT)



System Regulation (SR).



IEC Wind Class.



Size of the wind turbine depends on rated power.

Soil-structure-interaction was considered, facilitated through the use of the elastoplastic Mohr-Coulomb (MC) constitutive model. Modelling a wind turbine in the
environment and soil of Kuwait has followed a different stages based on 3D FEM
analysis by using COMSOL software including soil, pile-soil interaction and steel
wind turbine tower. The results of the total displacement of the tip tower was 2.85m
and maximum Von-Mises stress on the base of the tower was 2.3e8 Pa which is
engaged with the literature and confirmed that the structure stability of entire system
(soil, pile, tower, turbine loads and wind loads) in the plastic strain region indicate
that there is no failure points and the system structure is stable including the
components of the structure. With regard to the stress in Z direction under the pile; it
was -500Kpa which is comparable to the natural stress which means that there is no
risk of failure.
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ABSTRACT
In urban environment, the increase in population generates considerable quantities of
waste water which is treated in the purification plants to specialize or reject directly without
control in the courts of water case of Bechar River. Because of their various origins (domestic
rejections), this water is generally charged in organic, mineral elements and in microorganisms of which some could be harmful with health and strongly takes part in the
degradation of the tablecloths which could be irreversible.

The town of Bechar (Southern Algerian West) which is in an arid Saharan area knows like all
the Algerian cities of the problems of surface and underground pollution the waters, whose
main causes are: the discharge of waste water in nature without purification and the absence
of the systems of purification and depolution of waste water. The present study is undertaken
on the course of Bechar River, carried out in April 2017 revealing a polluting load: (Nitrate
7.94

mg/l,

Nitrite

0.6

mg/l,

Ammonium

26.60

mg/l,

NTK

62.18

mg/l).

In April 2014, of samplings of waste water noted Wi were realized according to the
recommendations of WHO. The choice of the sites was fixed according to the direction of
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flow. The results obtained according to the study analyzes physic-chemical samples of the
rejections testify in their majority that a contamination of subterranean water of the
tablecloths by waste water of the river according to a process of infiltration which depends on
several environmental and climatic factors is extremely probable and which an urban
treatment of the rejections is paramount to protect the tablecloth and the ecosystem.
KEYWORDS: Algeria, Bechar River, environment, urban Rejection, contamination,
parameters physico-chemical
1. INTRODUCTION
The city produces an impact on ecological resources, global systems and modifies the
environment in all its components, physical and human. Today, the preservation of our
environment and our water resources depends on our ability to clean wastewater at low prices
before they return to nature.
The issue of sewage disposal has become increasingly important in the early seventies. Given
the general concern expressed worldwide face the problem of growing pollution of the human
environment as their name suggests. Wastewater is water that after domestic or industrial use,
convey waste treatment is a necessity to preserve the environment and direct human preserve
the rivers and especially groundwater.
The city of Bechar found in arid Saharan region, the total contribution of precipitation average
is 72 mm, the volume of wastewater discharged through the sewerage system of the city is
estimated to 25000m3 /day (KENDOUCI 2012). It knows as all Algerian cities problems of
pollution of surface water and groundwater, whose main causes are:
-The discharge of wastewater in nature without treatment;
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-Absence of sewage systems and wastewater treatment;
-Presence of solid waste dumps near the river;
-Irrigation of agricultural land by the polluted wastewater.
The water supply of the city is provided by surface water and groundwater from aquifers and
other groundwater unrecognized in the vicinity of the river source water discharges (risk of
infiltration). (KENDOUCI 2012).
2. MATERIALS AND METHODS
In April 2014, samples of wastewater noted Wi were performed according to the
WHO recommendations. The choice of sites was determined according to the direction of
flow.

W1

W2

W3
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Fig.1. wastewater into the river of Bechar
Samples of wastewater are collected in polyethylene bottles of 1.5 liters volume for
the physicochemical analysis, in the laboratory it was the mixture of samples Wi to give a
single sample called "wastewater ".
The measured physical parameters are: pH, salinity, conductivity and TDS. Chemical
parameters determined are: chloride, nitrate, nitrite and phosphate according to standard
analysis techniques. The assay methods used are as follows:
• pH, salinity, TDS and conductivity, potentiometric method (861 Consort)
• Nitrate is determined by the potentiometric method (HI 121) using a specific electrode;
• Ammonium AFNOR T90-015 on a filtered sample, blue methods indophenols;
• Nitrites, AFNOR, 1986; Phosphates, AFNOR NF T90-023 on a filtered sample by
colorimetric method.
•Sodium and potassium: flame spectrophotometer JENWA clinco LPFP7.
• COD : Eco thermo reactor VELP scientific. (RODIER J. 2005; DEGREMONT 1978;
FRANCK.R. 2002)
3. RESULTS AND DISCUSSION
The results of this study are explained in discussing the measured parameters, including
measurements made in the laboratory
3.1. Conductivity, salinity and pH
Wastewater shown in Figure 1, show a significant electrical conductivity equal to 4.05mS/cm
salinity of 2.02 g / l, which proves that wastewater is loaded. Wastewater from the river is
characterized by a pH equal to 8.32.
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Figure 2. Values of Conductivity, Salinity and pH.
3.2. COD, BOD and suspended solids
The biochemical oxygen demand (BOD) of wastewater is 168 mg/l, by convention,
the BOD necessary conditions for the test was determined after incubation for 5 days at 20 °
C in the dark, the chemical oxygen demand oxygen demand (COD) is 220mg/l. The
determination of the content of suspended solids in the wastewater is filtered and gives a level
of 180 mg/l. (KENDOUCI 2012)
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Figure 3. Values of COD,BOD and SS.
3.3. Sulfate and chloride
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Sulfates and chlorides present in very high concentrations, 792 mg / l and 938mlg / l
respectively these levels may be due because of the discharges are likely urban use based
detergents sulfites (met stable state) that this transforms (oxidation) sulfate.
938
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792

800
750
700
Chloride (mg/l)

Sulfate (mg/l)

Figure 4. Values of sulfates and chloride.
3.4. Kjeldahl nitrogen (TNK) ammonium, nitrate and nitrite
Urine is the main indicator of the presence of nitrogen in urban waste water and detergent is
ammonium, ammonification reactions may occur that transform organic nitrogen to
ammonium NH4

+

(reduced form of nitrogen), in fact the demand for oxygen by ammonia is

very high they are molecules (nitrogen compound) odor causing odors. The maximum value
of nitrate is 7.94 mg /l. The Kjeldahl nitrogen has concentrations alarming is the maximum
observed in the rejection (62.18 mg /l), the values of the ammonium and nitrite
respectively 26.6 mg /l, 0.6mg /l.
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Figure 5. Values of ammonium, nitrate, nitrite and TNK.
4. CONCLUSION
The results of analysis of wastewater carried by the river of

Bechar show the

existence of a nitrogenous organic pollution, clearly shows that the technical standards
required in sanitation was not respected at all levels. Regulation was not applied that indicates
a degraded situation wastewater of the city, this degradation reveals that the city is facing a
problem of pollution and nuisance mainly related to urban wastewater effluents without
treatment.
The results obtained from the study physic-chemical analysis of samples of discharges
(W) show that groundwater contamination by wastewater from the river by a process of
infiltration depends on several environmental and climatic factors is very probable that urban
waste treatment is essential to protect the water and the ecosystem.
There is much to do to stop the drift aquifers, groundwater and agricultural land,
which will probably be polluted and have a solution to this problem can be used in solutions
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that address "the same time" to different levels and in different sectors such as the installation
of pollution control systems (sewage, lagoon or settling basin) to reduce pollution and urban
wastewater reuse in irrigation.
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Abstract:
The combined geomatic model permits the development of the agricultural suitability
map. This study aims at mapping areas representing suitability for agriculture in semi-arid
regions of the Algerian steppe, particularly the region of Ain El IBel. The modeling approach is
based on multi-criteria analysis and fuzzy logic technique by integrating a set of factors. The first
step to develop the map is identifying the determining factors: the anthropogenic factors are
limited to habitation, as for the natural factors, they include hydrology, hydrogeology,
topography, pedology, climate, and land use. The second step is creating the maps using Terrset
program. The third step is the standardization of data (with the interval 0-255) using the fuzzy
logic technique. The fourth step is achieving a consensus between the maps generated by the
models through multi-criteria analysis where we give the same weight to each factor. The
obtained results show that 3.18% of the area falls in the suitability range of 0-25%, while 45.4%
of it ranges between 26-50%, 44.89% falls in range 51-75% and the remaining 6.52% ranges
from 76 to 100%. The combined geomatic model based on multi-criteria analysis and fuzzy logic
technique allows us to elaborate the agricultural suitability map in raster mode where each pixel
indicates the suitability rate. The significance of this study is in quantifying the data (in
percentage terms) rather than generating maps with qualified data (as classes) as is typical in
some studies. It could also be possible to use several models such as the generalized linear
model, the generalized additive model or the random forest and then combining them to develop
the agricultural suitability map, thus getting more accurate results.

Keys words:
Modeling, agricultural suitability map, multi-criteria analysis, fuzzy logic, semi-arid.
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1. Introduction:
The vast domain of the Algerian steppe is characterized by natural conditions that provide
only limited potential. In fact, the climate is irregular, water resources, soil and vegetation are
poor and grazings are discontinuous. The region of Ain El Ibel belongs to this domain with
unfavorable natural conditions. Moreover, the populations are cut off from their relations with
the Tellian regions. They have learned to live in isolation by exploiting the weak potentialities of
their environment, thus jeopardizing their future.
The agricultural development requires good management of space,that is to saythe
reinforcement of potentialitiesand thereduction or even elimination of constraintsin zones that
representpotential suitability for agriculture.
This study aims at quantifying agricultural suitability by developing a map that determines the
most suitable zones for agriculture in Ain El Ibel, and the least suitable ones. To attaint this aim,
it is crucial to adopt new methods and techniques for management of digital spatial data such as
geomatics,geographic information system, remote sensing and multi-criteria analysis.«Geomatics
is the science of acquiring, integrating, managing, analyzing, visualizing and disseminating
geospatially referenced information to support decision making across an increasing variety of
applications»[1].Geographic information system (GIS) and multi-criteria analysis (MCA) were
applied here with the purpose of numerical spatialization of various natural and anthropogenic
parameters needed for integrated territorial planning.
This study attempts to find answers to these questions:


Is it possible to quantify suitability for agriculture in semi-arid regions?



What are the determining factors that enable agriculture production?



Is the multi-criteria analysis method effective in developing the agricultural suitability
map?



How are the suitability classes distributedthroughout the environment?
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2. Study area:
The study area is part of the province (wilaya) of Djelfa in the center of Algeria, 300
kilometers south of the capital, Algiers. With a total area of 604.81 km²,this area is situated
between longitudes: X1= 495,48km X2= 529,09km and latitudes Y1= 3832,6776kmY2=
3787,1022km, according to Universal Transverse Mercator UTM zone 31 North. (Fig. 01)
The area of Ain El Ibel is located in themountainsof the Algerian Saharan Atlas, where the
altitude varies from 940m to 1500m. The climate of the region is semi-arid: dry in summer and
cold in winter, with isohyets varying between 300 and 350 mm.

Fig. 01: Location of the study area
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3. Method:
This study uses multi-criteria analysis approach and fuzzy logic technique in mapping areas
representing suitability for agriculture by using geographic information system (GIS) based on a
set of factors. (Fig. 02) below illustrates the methodology stage by stage.
3.1. Selection of the determining factors:
This study took into consideration specific criteria to develop the agricultural suitability map,
which are: natural factors with hydrology, hydrogeology, topography, pedology, climate, land
use, and anthropogenic factors involving habitationwhich is divided on three where “hamlets”
are the group of constructions with a range of 10-99, while ‘localities’range from 02-09
constructions and isolated constructions are the dispersed constructions in the scattered area (far
fromhamlets and localities).
The selection of the factorswas limited to only determining factors which enables agriculture
production. For example,climate elements can be limiting or encouraging agriculture, such as
sun radiation (hours of sunlight), temperature, water (amount of precipitation),
availablemoisture[2]. Also other factors that can justify the variability inthe yields of a field like
topography, compactness and soil texture[3].
3.2. Data sources and processing:
TerrSet and ArcGIS software were used to achieve the work. This study requires the use of
the maps in Raster mode, for the purpose of superimposing them in a later step.Therefore, it’s
necessary to homogenize some important parameters:



The spatial resolution: 30 m, referring to the numerical terrain model Aster G.DEM
(ASTER Global Digital Elevation Model).
The projection system: metric projection UTM 31 northern hemisphere.

Natural factors:
Climate: three bioclimatic sub stages were determined relying on the bioclimatic sub stages map
produced by the National Water Resources Agency (Agence Nationale des Ressources
Hydraulique) (2013).
Topography:we have worked with slope. Slope is calculated using the Aster GDEM numerical
terrain model.
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Fig. 02: The organization chart of the followed method
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Topographic index (T.I.): The topographic index, which expresses the relative humidity, was
calculated with the aid of Aster GDEM, using the formula developed by Beven and Kirkby in
1979[4]:

TI: Topographic index, α: is the upslope contributing area per unit contour length and β: is
the topographic slope of the cell.
Hydrology: the map of distance to hydrographic network is extracted using the Aster GDEM
numerical terrain model with the aid of the TerrSet COST tool. The resulting map is
(Cost_hydro).
Hydrogeology: the preparation of the hydrogeologicalmap was carried out using data provided
by the National Water Resources Agency (ANRH).(Cost_hydrogeology) map was made using
COST tool to generate the distance hydrology map.
Pedology: there are four classes of soil in our study area selected from the pedology map at a
scale of 1/100,000 drawn up by Pouget. M.
Land use: the land use map was madethrough(ETM+) satellite image processing. The study area
contains several types of natural vegetation (forest, maquis, arboriculture, polyculture, grazings).
Anthropogenic factors:
Habitation: According to the RGPH classification prepared by the National Statistics Office
(RGPH 2008), the targeted area contains hamlets, localities and isolated constructions.
COST tool is used again to generate the distance of hamlets, localities and isolated constructions
maps. Three maps are generated (Cost_hamlets), (Cost_localities), (Cost_constructions).

3.3. Multi-criteria analysis:
In order to make data with different natures comparable and then to integrate them into a
multi-criteria analysis geomatic model, it is necessary to standardize them, which means to
attribute to them a continuous common scale of values[5].We call this the standardization step,
and it can be carried out, according to the characteristics and the behavior of each factor, either
manually by the modeler or by applying a preprogrammed fuzzy membership function in the
software.In fact, fuzzy logic can be introduced as an expansion of conventional Boolean or
binary logic to handle non-binary situations, or, more precisely, that of partial truth[6]. This
function suggests four sub-functions (sigmoid, J-shaped, linear, and user-defined).
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The factors are therefore standardized on a continuous scale of suitability from 0 (the lowest
suitability value) to 255 (the highest suitability value) with 128 as the moderately suitable
value[7].




Standardization of qualitative factors:climate, land use, and pedology are the factors
standardized by the application of user-defined function where the attribution of suitability
value was done manually.
Standardization of quantitative factors by the J-shaped method: this method was used on
four natural factors which are: hydrology, hydrogeology,slope, topographic index (T.I).



Standardization of quantitative factors by the linear method: habitation with its three
factors (hamlets, localities, and isolated constructions) is the artificial quantitative factor we
applied the linear method on.

After the standardization step comes the multi-criteria analysis (MCA) for the purpose of
combining the standardized factors’maps. Factors have different influence on suitability rate,
where each one is multiplied by a weight indicating its relative importance. In this study, the
same weight was attributed to all factors. We obtained an overall suitability score by combining
the weights and the standardized suitability maps [8].

Where

= weight attributed for the i factor,

= constraint j

In our case, the same weight was attributed to all factors. The resulting map is a matrix with
pixels representing values from 0 to 255.This image was expanded into a graduation from 0 to
100 in order to get suitability values in the form of percentages. Where the 0 has the minimum
value and the 100 has the maximum value.
4. Results and discussion:
The suitability values are categorized into 4 classes: range 0-25% for a very low suitability
value, range 26-50% for a low suitability value, from 51-75% for a moderate suitability value
and 76 to 100% for a high suitability value. Fig. 03represents the agricultural suitability map
andFig. 04illustrates the distribution of agricultural suitability classes.
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Fig. 03: Agricultural suitability map of Ain El Ibel municipality
42

Spatial modeling of the agricultural suitability map in semi-arid areas

Malika. Brahimi ¹ ; Mohamed.
Hadeid ² ; Boudjemaa. Sahel ³

Spatial modeling of the agricultural suitability map in semi-arid areas

Table N° 01:Distribution of areas according to suitability categories
Distribution of areas according to
suitability categories
6,5% 3,2%

very low
44,9%

45,4%

low
moderate
high

Table N°01represents the percentage and the corresponding area for each suitability
category. The part that represents 6.52% of the study area is classified as highly suitable for
agriculture. It is mostly located in the center. The moderate suitability class occupies 44,9% of
the study area. This class is basically situated in the center and in the North West of the zone.
While the low suitability class covers 48,6% of the total area, and is located in the North and
South of the study area on both sides of the moderate zone.
Topographic index and water resources are the most important factors. They have a great
influence on agricultural suitability. For example, in the high class area, we assigned for the
topographic index the values (12 and 13), and for cost-hydrographic network, the values between
(0 and 40). In the moderate class, values of cost for groundwater tables vary from 65 to 85. For
the law suitability class, we set an interval that starts from 250 or above concerning the hamlets
factor. As for the climate and land-use, they have a less important effect on agricultural
suitability. This can be explained by the fact that the region is in the same bioclimatic stage (the
semi-arid) and that the slopes are low. The results expressed in the agricultural suitability map
are confirmed when compared to reality.
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Fig. 04: Distribution of agricultural suitability classes

5. Conclusion:
The combined geomatic model and its various modules/algorithms provide a good methodfor
the planners, facilitating by that decision-making for a better management of space. This model
requires collecting data from different sources to create a complete unified database.
The method developed and applied in this study combined a GIS approach with a spatial
multi-criteria analysis toquantify suitability in Ain El Ibel region. Seven determining factors
were applied in the analysis including: hydrology, topography, pedology, land use, climate,
hydrogeology, andhabitation.We found that these factors have a great influence on agricultural
suitability in semi-arid regions, especially water resources (superficial and underground water)
and topographic index.
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The results obtained in this study show GIS and MCA as valuable effective analysis tools
that can support planners and decision makers to get useful information about the most suitable
zones for agriculture in semi-arid regions. The strength of this work is in integrating both
qualitative and quantitative data. Its weakness lies in using only one model, however, it’s
possible to useseveral models such as the generalized linear model, the generalized additive
model or the random forest to create the agricultural suitability map preserving the same factors.
Moreover,combining the models to get more accurate results.
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Résumé
Dans cette étude, deux activités biologiques des huiles essentielles extraites des graines de
fenouil (Foeniculum vulgare), ont été évaluées à savoir l’activité antibactérienne et la capacité
antioxydante. Le rendement d’extraction de l’huile essentielle obtenue par hydrodistillation
est de 1.53±0.11%. Les résultats de l’activité antibactérienne réalisée par la méthode de
diffusion des disques et par la méthode de l’antibiogramme ont montré que l’huile essentielle
des graines du fenouil possède une capacité inhibitrice de la croissance des deux souches
testées Escherichia coli et Staphilococcus aureus. L’étude du pouvoir antioxydant de ces
huiles a été réalisée par la méthode de DPPH a révélé un pourcentage d’inhibition de
58±0.3%. Les résultats obtenus fournissent des informations utiles pour les industriels qui
seraient intéressés par l'extraction d’huile essentielle des graines de fenouil.
Mots clés : Huiles essentielles, Activité antibactérienne, activité antioxydante, Foeniculum
Vulgare.
Introduction :
La région méditerranéenne, avec son climat doux et ensoleillé, est riche en plantes
aromatiques médicinales qui sont des remèdes naturels, ont été pendant longtemps le
principal, voir l’unique recours traditionnel pour soigner diverses pathologies, et comme
matière première pour la médecine moderne (Ould El Hadj et al., 2003). Les propriétés
médicinales des plantes sont dues à des produits chimiques. Les plantes synthétisent de
nombreux composés appelés métabolites primaires qui sont indispensables à leur existence et
une gamme extraordinaire d’autres composés appelés métabolites secondaires. Ces derniers
ont pour fonction notamment la protection contre les microorganismes, les animaux et même
d'autres plantes. (Cox et Balick, 1994). Ces métabolites secondaires sont appelées « Huiles
essentielles », qui se trouvent dans de nombreusesparties de la plante : le bois, les feuilles, les
fruits, les écorces, les graines et les racines. Obtenues lors de l’extraction de divers types de
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matières végétalespar divers techniques d’extractions. (Faucon M, 2009). L’aromathérapie
est en quelque sorte désigne l’utilisation de ces huiles essentielles pour les soins.
Premièrement, en raison de ces multiples avantages. Ainsi, les effets secondaires induits par
les médicaments inquiètent les utilisateurs qui se tournent vers des soins moins agressifs pour
l'organisme. Toutefois, l'efficacité des médicaments tels que les antibiotiques décroît à cause
de la résistance et l'adaptation des microorganismes aux médicaments (Iserin, 2001 ; Svetaz
et al., 2010).De plus la production des huiles essentielles à partir des plantes peut constituer
une source économique pour notre pays. Dans le but de contribuer à la sauvegarde du
patrimoine lié à l'utilisation des plantes spontanées, nous nous sommes fixés comme objectif
dans ce travail, de valoriser quelques-unes de ces plantes. Nos travaux visent à vérifier
l’activité antibactérienne des huiles essentielles extraits des graines de fenouil
(Foeniculumvulgare).
I. Matériels et méthodes
I.1. Le taux d’humidité
Les résultats de taux d’humidité et de la teneur en matière sèche des graines de F.
vulgare, sont représentés dans la figure ci-dessous :

9%

91%

taux d'humidité
(%)
matiére sèche
(%)

Figure 14 : Teneur en humidité et en matière sèche de F. vulgare
Les résultats obtenus ont révélé un taux d’humidité de l’ordre de 9%, cela signifie que
les grains de fenouil sèches présentent un rendement en matière sèche de 91% . La différence
dans les teneurs en eau pourrait être expliquée par la saison et la région de récolte, les plantes
cultivées dans les régions tempérées comme le sud Algérien, ont un taux d’humidité plus
faible par rapport aux plantes cultivées dans le nord (Hamoudi, 2012).
I.2. Rendement de l’hydrodistillation
Les résultats de calcul de rendement obtenu lors de nos extractions par hydrodistillation,
pendant trois heures sont reportés dans le tableau suivant :
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Tableau I: Rendement des huiles essentielles obtenues par hydrodistillation.
H.E

Graines de fenouil

Rdt%

1.53± 0.11

Les résultats obtenus, montrent que les graines de fenouil étudiées sont riches en huiles
essentielles. En effet le rendement moyen est de 1.53± 0.11.
En comparant nos résultats avec les travaux antérieurs, nous avons trouvé qu’une
extraction des huiles essentielles des graines de fenouil par hydrodistillation, réalisée en
Algérie, a permis d’obtenir un rendement de 1.00 %. (Ouis N. 2015), et une autre étude en
France effectuée dans les mêmes conditions d’extraction à un rendement de 2.1% (Lazouni
etal., 2006). Cette différence pourrait être expliquée par la période de récolte car elle est
primordiale en terme de rendement et qualité de l’huile essentielle, le climat, la zone
géographique, l’origine de la plante, l’organe de la plante utilisé, la méthode d’extraction, etc.
Ce sont des facteurs qui peuvent avoir un impact direct sur les rendements d’extraction en
huiles essentielles (Kelen et Tepe, 2008).
I.3. Caractérisation des huiles essentielles
I.3.1. Caractéristiques organoleptiques
Les propriétés organoleptiques (l’aspect, la couleur et l’odeur) de l’essence de fenouil.
Sont regroupées dans le tableau suivant :
Tableau II : Caractéristiques organoleptiques de l’huile essentielle étudiée
Caractéristiques organoleptiques

H.Es des graines de

Aspect

Odeur

Couleur

fenouil
Liquide huileux

Anisée

Limpide

L’aspect physique, la couleur et l’odeur de l’huile essentielle des graines de fenouil,
sont en accord avec ceux rapportées par les travaux de (Ouis N, 2015). Chaque huile
essentielle est caractérisée par ces caractères organoleptiques tels que: l’odeur, l’aspect
physique et la couleur. L’aspect d’une huile essentielle dépend des produits qui la constituent,
elle nous apparait sous forme liquide, solide ou semi-solide, tandis que l’odeur, appartient aux
sens chimiques les plus sensibles. (Hameurlaine, 2009).
I.3.2. Caractéristiques physico-chimiques :
Les résultats de la détermination des propriétés physiques des essences obtenues par
hydrodistillation sont consignés dans le tableau suivant.
Tableau III : Caractéristiques physico-chimiques des H.Es extraites
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pH

Miscibilité
à l’éthanol

IR

Ia

Ie

Is

Nos
résultats

6.30

13.5 V

1.533

0.075

13.95

14.025

(Lazouni
et al.,
2007)

6

1V : 3V

1.6896

0.90

77.95

78.85

La valeur du pH obtenu indique que notre huile essentielle est légèrement acide.
L’indice de réfraction (IR) est une grandeur qui nous permet d’identifier l’huile essentielle,
aussi de contrôler sa pureté, en effet un indice de réfraction varie essentiellement avec la
teneur en monoterpènes et en dérivés oxygénés. Une forte teneur en monoterpènes donnera un
indice élevé (Boukhatem et al., 2010). L’indice d’acide (Ia), donne une idée sur le taux
d’acide gras libre, ce paramètre peut nous aider à savoir la qualité de notre produit. L’Iade
l’huile essentielle des graines de F. vulgareest de 0.075, un produit avec un indice d’acidité
faible est un produit de bonne qualité. En effet, une huile fraiche ne contient que très peu
d’acides libres. C’est pendant la période de stockage que l’huile peut subir des dégradations
telle l’hydrolyse des esters. Ces valeurs dues au comportement des acides libres présents dans
notre huile, cela explique la valeur obtenue de l’indice d’ester.(Lazouni et al, 2007). Les
paramètres physico-chimiques différents suivant l’origine de l’huile essentielle, l’organe de la
plante (feuille, tige, fleurs ou graine), la pratique culturale, la méthode et les conditions
d’extraction, et sont influencés par les conditions édaphiques, climatique ainsi que les
conditions de cultures des plantes. Tous ces facteurs affectent la composition chimique et les
critères physiques d’une huile essentielle, il est logique que leurs valeurs différent d’un
endroit à l’autre du globe.(Rajeswara et al., 1993 ; Kulkarni et al., 1996 ; Juliani et al.,
2006)
I.4. L’activité antioxydante
Les résultats de l’activité antioxydante de l’huile essentielle des graines de F. vulgare,
obtenus par la méthode de DPPH, sont représentés dans la figure ci-dessous.
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Figure 15 : pourcentage d’inhibition d’huile essentielle des grains de F. vulgarea différentes
concentrations
Le pourcentage d’inhibition d’huile essentielle des grains de fenouil augmente avec
l’augmentation des concentrations de ce dernier. Le pourcentage d’inhibition est très élevé
(80%) avec la concentration de 0.5mg/ml. Ceci confère aux huiles essentielles extraites à
partir des grains de fenouil un fort effet oxydant vis-à-vis le radical DPPH.
I.4.1 Détermination de l’IC50 :
IC50 ou concentration inhibitrice, est la concentration testée (H.E) nécessaire pour
réduire l’activité du DPPH initiale de 50% après 30 minutes d’action. Le pourcentage
d’inhibition permet de calculer le paramètre IC50. La valeur de la IC50 est calculée
graphiquement par régressions linéaires de graphe tracé (pourcentage d’inhibition en fonction
des différentes concentrations des huiles essentielles testées : Figure (02). Le tableau suivant
représente la valeur de cet indice pour l’huile essentielle des grains de fenouil.
Tableau IV : Valeur d’IC50 de l’huile essentielle des grains de F. vulgare
Huile essentielle

IC50

Nos résultats (mg/mL)

0.28

(Ouis N, 2015) (µg/mL)

872

D’après les résultats de la détermination de la valeur d’IC50, on peut déduire que l’huile
essentielle des grains de fenouil détient une capacité anti-oxydante faible par apport à celui de
la littérateur. Cela est directement lié à sa teneur en agents piégeurs de radicaux libres agissant
comme antioxydant. La variabilité des résultats d’activité antiradicalaire est en fonction de
différentes périodes de récolte de la plante dans l’année et aussi due aux impacts des facteurs
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environnementaux sur la composition chimique des huiles essentielles ainsi que sur leurs
activités biologiques. (Ijaz Hussain et al., 2008)
I.5. L’activité antibactérienne des huiles essentielles
La sensibilité des deux bactéries (E. coli, S. aureus) à été mise en évidence par la technique de
diffusion des disques vis-à-vis de l’huile essentielle des graines de F.vulgare. (Figures 03et
04)

Figure 16 : Effet de l’huile essentielle des graines de F.vulgare sur la croissance de
Escherichia Coli

Figure 17 : Effet de l’huile essentielle des graines de F. vulgare sur la croissance de
Staphylococcus aureus
Au vu des résultats obtenus, le classement de la sensibilité des bactéries est mentionné sur le
tableau III.1
Tableau V : Diamètre d’inhibition en mm provoqués par l’huile essentielle des graines de F.
vulgare.
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Bactéries

E. coli

S. aureus

Diamètre d’inhibition (mm) 15.3
Sensibilité

MOUNI Lotfi1, BOUDRA Hayet1,
MENASRIA Wissam1,
MELLIKECHE Tassadit1

11.14

Très sensible (++)

Sensible (+)

Les résultats obtenus montrent que l’activité antibactérienne est fonction de la bactérie
cible. Il s’est avéré que les deux bactéries testées ont été sensibles vis-à-vis de l’huile
essentielle des graines de fenouil. En revanche, S. aureus possède un potentielle de résistance
un peu élevée par rapport aux E. coli. Donc la sensibilité est plus marquée chez les Gram (-)
par rapport aux Gram (+) vis-à-vis de l’huile essentielle des graines de fenouil. Le degré de
sensibilité des bactéries testées vis-à-vis d’une même huile essentielle est supposé varié selon
le Gram. Une grande sensibilité est marquée chez des bactéries Gram (-) par rapport aux
bactéries Gram (+) (Chalestori et al., 2015). D’autres résultats sont confirmés par de
nombreuses études (Lopez etal.,2005 ; Bozin et al., 2006 ; Bouzouita et al., 2008) ayant
montré que les bactéries Gram (-) sont plus résistantes aux huiles essentielles que les bactéries
Gram (+).Ces affirmations n’ont cependant pas été confirmées par d’autres travaux, la
susceptibilité des bactéries est en effet indépendante du Gram (Inouye etal.,2001 ; Adeola et
al., 2012 ; Usman et al., 2013). Nos résultats corroborent bien avec cette dernière
affirmation.En effet, l’activité biologique d’une essence est à mettre en relation avec sa
composition chimique et les effets synergiques possibles entre ses composants. Sa valeur tient
à l’intégralité de ses constituants et non pas seulement à ses composés majoritaires (Lahlou
M, 2004). En plus, les propriétés antibactériennes de ces composés sont en partie liées à leurs
caractères lipophiles menant à l’accumulation au niveau des parois bactériennes, perturbant
ainsi le fonctionnement et la perméabilité des membranes cellulaires, la dégradation des
parois cellulaires, l’altération de la membrane cytoplasmique, et l’épuisement de la force
motrice des protons (Helander et al., 1998).

Conclusion
Dans le cadre d’une contribution à la valorisation des ressources naturelles de notre pays et de
trouver de nouvelles sources d’argents naturels antibactériens et antioxydant. Nous avons
essayé d’évaluer l’efficacité antibactérienne et antioxydante des huiles essentielles extraites
des graines de FoeniculumVulgare. L’extraction de l’huile essentielle des graines de fenouil a
été réalisée par hydrodistillation, le rendement d’extraction trouvé est de l’ordre de 1.53%
qui très faible. L’activité anti-oxydante des extraits évaluée par le test du radical DPPH, qui a
montré que l’huile essentielle des graines de fenouil a un effet antioxydant important, avec
une CE50de (752,65± 32,5μg.ml-1). Pour l’activité antibactérienne, la méthode
d’antibiogramme nous a permis de mettre en évidence le pouvoir antibactérien de l’huile
essentielle des graines de fenouil vis-à-vis de deux souches bactériennes (Escherichia Coli et
Staphylococus aureus). Ce pouvoir nous a révèle une importante activité antibactérienne, dont
les zones d’inhibitions varient entre (11.4 - 15.3 mm). Les résultats obtenus fournissent des
informations utiles pour les industriels qui seraient intéressés par l'extraction d’huile
essentielle des graines de fenouil.
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مستخلص الدراسة

إن التنمية اإلقليمية الشاملة والمتكاملة هي احد األهداف األساسية التي تسعى اليها خطط التنمية بالمملكة العربية
السعودية وفي إطار االستراتيجية الوطنية واإلقليمية بالمنطقة ومن تطبيق بعد مكاني أكثر شموالا للتنمية أخدت خطط
التنمية في المملكة منذ بدأ خطة التنمية الخمسية الثالثة ( )1985 -1980االهتمام بالمدن الصغيرة بدالا من التركيز
على عدد محدود من المدن لضمان نشر التنمية .
تأتي هذه الدراسة لتسلط الضوء على مراكز النمو ودورها في البعد المكاني للتنمية االقليمية بمنطقة جازان
بمستوياتها المحلية وما تتمتع به من اهمية مركزية  Centralityوأهمية وظيفية  Functionبالنسبة للمناطق
الريفية البعيدة عن تلك المراكز الحضرية  ,كما ترمي لالستفادة القصوى من فرص التنمية بمنطقة جازان لتحقيق
التوازن بين بيئاتها وتعزيز انشطتها االقتصادية بالشكل التي يتناسب مع إمكاناتها من خالل االهتمام بموضوع
استراتيجية مراكز النمو في ضوء وضع تصور مستقبلي لهذه المراكز بهدف الوصول الى تنمية اقليمية شاملة .
ولقد توصلت الدراسة الى أن مراكز النمو الحالية بعددها المحدود وتركزها في سهل تهامة ال تستطيع أن تقدم خدماتها
الى المناطق الريفية البعيدة التي يصعب على سكانها الوصول الى تلك المراكز واالستفادة من خدماتها خاصة سكان
المناطق الجبلية في الجزء الشمالي والشمالي الشرقي.
كما أوضحت الدراسة قصور مراكز النمو الحالية عن أداء دورها في الوصول الى العمق الريفي لمحدودية عددها من
جهة وتوزيعها المكاني المتقارب بمنطقة السهل من جهة أخرى  ,وتمشيا ا مع أسلوب التخطيط اإلقليمي بالمملكة العربية
السعودية التي أصبح يعتمد الوحدات اإلدارية بالمناطق اقترحت الدراسة مراكز نمو جديدة هي مراكز المحافظات
ليصبح عدد مراكز النمو أربعة عشر مركزا.
وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج التي تشخص األوضاع التنموية بمقوماتها الحالية بالمنطقة  ,وفي ضوء ذلك
طرحت الدراسة بعض التوصيات التي يمكن من خالل تنفيذها تحقيق األهداف التي وضعتها الدراسة كتصور مستقبلي
جراء تفعيل استراتيجية التوسع في مراكز النمو بمنطقة جازان .
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Abstract
The comprehensive regional development is one of the essential goals that the
kingdom of Saudi Arabia's developmental plans seek. In the setting of the
national and regional strategy in the region, and in applying a more
comprehensive spatial dimension, the developmental plans in the kingdom have
started to care about small cities instead of focusing on specific cities to ensure
extending development.
The aim of this study is to focus on development centers and their role in the
spatial dimension for regional development in Jazan at its local levels and its
central and functional importance in respect to rural areas which are far from
those cultural centers. It also aims at the maximum benefit from development
opportunities in Jazan to achieve the balance between its environments and to
increase its economic activities in a manner that commensurate with its
possibilities through caring about developmental centers strategy in view of
making a future conception for these centers to reach a comprehensive regional
development.
The study has concluded that the current development centers with their limited
number which are concentrated in Tihamah Plain cannot provide their services
to the far rural areas which is hard for its population to reach these centers and
get the benefit from its centers especially for those who live in the mountainous
areas in the northern and northeastern parts .
The study also explained that the current development centers are insufficient in
performing their function in reaching the rural depth. That is due to its limited
number and because of its spatial distribution which is convergent in the plain
area ,and in the line with the regional planning style in the kingdom of Saudi
Arabia which has become dependent on administrative units in the regions. The
study has suggested new development centers which are the governorates
centers, so the number of development centers will be fourteen.
The study has reached to many results that diagnose the development situations
with its current components in the region, so the study has suggested some
recommendations. By applying them, the goals that have been made by the study
as a future conception by activating the expansion strategy in the development
centers in Jazan will be achieved .
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اإلطارالمنهجي للدراسة
أوالا  :تحديد مشكلة الدراسة
شهد الحيز المكاني للتنمية في المملكة العربية السعودية منذ عام ) )1970تطورات تنموية متواصلة قامت الدولة بدور ف ّعال في
تحقيقها من خالل خطط التنمية الخمسية خاصة منذ التحول االقتصادي الذي شهدته البالد بسبب دخول البترول كقوة اقتصادية وما
صاحب ذلك من استثمارات ونمو لألنشطة االقتصادية واالجتماعية والمرافق العامة  ,ولقد حظيت منطقة الحزام األوسط بالمملكة
كالرياض والدمام وجدة بنصيب وافر من األنشطة والتجهيزات األساسية واالستثمارات ,وكان من النتائج الطبيعية لتلك التنمية
السريعة في تلك المراكز الحضرية الزيادة المطردة في مجال التحضر فقد ارتفعت نسبة التحضر لمدن المملكة من  %48عام
( ) 1970الى  %78عام ( (1992والى اكثر من  %85حسب نتائج عام ( ( 2006والتي شجعت على سرعة النزوح السكاني من
بقية مناطق المملكة خاصة الشمالية والجنوبية الى المناطق الوسطى والغربية والشرقية مما أدى إلى إحداث تباين في مستويات
التنمية بين مناطق المملكة األمر الذي أوجد فجوة وثنائية واضحتين  ,إذ أصبحت المراكز الحضرية أكثر استقطابا للسكان بقصد
ا لحصول على فرص العمل واالستفادة من الخدمات المتوفرة بها مما قاد إلى توسيع فجوة التباين بين احجام المدن داخل المنطقة
الواحدة األمر الذي قاد الى ضعف العالقات الوظيفية واإلنتاجية بين تلك المراكز وبين المناطق الريفية  ,ورغبة في توازن توزيع
الخدمات بدأت خطط التنمية بالمملكة العربية السعودية منذ خطة التنمية الثالثة ( )1984-1979تنادي بتوزيع االستثمارات اإلنتاجية
على أساس الموارد الطبيعية والبشرية في المناطق المتوفرة بها  ,كما ركزت خطة التنمية الخامسة ( )1994-1984على اختيار
مراكز نمو تستطيع أن تحد من تشتت الخدمات وبعثرة الجهود  ,ومنطقة جازان كباقي مناطق المملكة الطرفية تعاني من مشكالت
تنموية عديدة كان سببها أن مشاريع التنمية واالستثمارات قد وجهت الى منطقة جازان متأخرا ا عن باقي مناطق المملكة العربية
السعودية كما تشير الى ذلك خطط التنمية بالمملكة .
تعاني منطقة جازان من نقص الخدمات الرئيسية خاصة في المناطق الريفية البعيدة عن مراكز النمو الحضرية بالمنطقة مما ش ّكل
فجوة كبيرة بين مدن المنطقة ومحافظاتها  ,والذي كان سببه ضعف العالقة بين المراكز الحضرية والمناطق الريفية البعيدة ال سيما
مناطق الجزء الشمالي والشرقي والجنوب الشرقي شبه المعزولة حتى وق ٍ
ت قريب بسبب وعورة المنطقة من جهة وضعف انتشار
شبكة الطرق وافتقار المنطقة الجبلية الى الطرق المعبدة بين مراكز المحافظات .
وبالرغم من أن مفهوم التخطيط اإلقليمي بالمملكة العربية السعودية قد أنتقل نقلة نوعية مع بداية خطتي التنمية الخامسة والسادسة
بحيث أصبح يتعامل مع األبعاد المكانية للتنمية في ضوء التقسيم االداري للمملكة  ,حيث قسمت المملكة الى ثالثة عشر منطقة ادارية
لكل منطقة خصائصها الجغرافية والسكانية واالقتصادية اال أن استراتيجية مراكز النمو لم تواكب التطورات اإلدارية  ,إذ ال يزال نظام
مراكز النمو يركز على المدن الكبرى ولم يعط االهتمام الكافي للمدن والمراكز الريفية الصغيرة وهذا هو السبب للمشكالت الريفية
التي نشاهدها .
وقد أكدت كثير من الدراسات على مشاكل االستقطابية الحضرية حيث ان التنمية اذا تركزت في مناطق محددة فان ذلك سوف يؤثر
على قوة النمو الحيوية في المناطق الريفية واالطراف .
يتضح مدى قصور اسلوب مراكز النمو في المملكة العربية السعودية في ضعف االرتباط بين المراكز الحضرية والريفية حيث نجد أن
محدودية مستويات مراكز الخدمات ال يزال يكرس ويعمق االستقطابية الحضرية .
أن المراكز الحضرية في منطقة جازان والتي يوضحها شكل رقم ( )3والتي تتوفر بها معظم خدمات التنمية تتركز في منطقة السهل
السا حلي مما أدى الى تباين واضح في المستويات االقتصادية واالجتماعية بين هذا الجزء وأجزاء المنطقة األخرى  ,وتصنّف مراكز
النمو كما وردت بخطة التنمية السادسة ( ) 2000 -1995الى اعتبار مدينة جازان مركزا ا اقليميا ا إضافة الى مراكز محلية تتمثل في
مدن صبيا  ,أبو عريش  ,صامطة ويتضح أن تلك المراكز بعددها المحدود وتركزها في وسط سهل تهامة ال تستطيع ان تقدم خدماتها
الى المناطق الريفية البعيدة ويصعب على سكانها الوصول الى تلك المراكز واالستفادة من خدماتها خاصة سكان الجزء الشمالي
والشمالي الشرقي والشرق والجنوب الشرقي األمر الذي يتطلب تحديد مراكز نمو جديدة بمستويات متعددة تصل الى العمق الريفي
تكون قادرة على الوفاء بتقديم الخدمات األساسية للسكان .
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ثانيا ا  :أهمية الدراسة وأهدافها :
في ضوء التأكيد على اهمية التكامل في التنمية من خالل إعطاء أسلوب التخطيط اإلقليمي بعدا ا مكانيا ا أكثر فعالية تأتي هذه الدراسة
لتسلط الضوء على مراكز النمو ودورها في البعد المكاني للتنمية االقليمية بمنطقة جازان بمستوياتها المحلية وما تتمتع به من
اهمية مركزية  Centralityوأهمية وظيفية ا Functionبالنسبة للمناطق الريفية البعيدة عن تلك المراكز الحضرية .
وتهدف هذه الدراسة الى تحقيق هدفين رئيسين هما :
 تحليل مراكز النمو الحالية والتعرف على مساهمتها في تحقيق التنمية اإلقليمية من خالل بعدها المكاني في التنمية . الخروج بخارطة توضح تصنيف مراكز النمو عل ى الحيز المكاني لمنطقة جازان بالمملكة العربية السعودية حسب إمكاناتها بتوظيفاسلوب التحليل العاملي ونظم المعلومات الجغرافية ) )GISتساعد المخططين وأصحاب القرار في توجيه الخطط والسياسات
والقرارات التنموية المناسبة لمراكز النمو والمحافظات حسب إمكانياتها.
 وضع رؤية تخطيطية نحو التوسع في استراتيجية مراكز النمو بهدف الوصول الى تحقيق تنمية إقليمية شاملة .لذا فإن هذه الدراسة سوف تسهم في تقديم رؤية مستقبلية تساعد في وضع التصورات المكانية التي تساعد على تقديم الخدمات
وتحقيق تنمية شاملة بقصد تحسين مستوى المعيشة في المنطقة بشك ٍل عام والمناطق الريفية بشك ٍل خاص .
ثالثا ا -:الدراسات السابقة :
في ضوء المساهمات العلمية التي كتبت حول أسلوب التخطيط والتنمية اإلقليمية نجد أن استراتيجية مراكز النمو من اكثر األساليب
جذبا ا للمخططين والمهتمين بالتنمية اإلقليمية ومن الصعب حصر تلك المساهمات ولذا فإن هذه الدراسة تحاول التركيز على بعض
الدراسات كتجارب لدول مختلفة وذلك في ضوء اآلتي :
 دراسات على المستوى العالمي :لعل من اهم المبادرات وأولها ما قدمه (جون فريدمان  ) : 1969 Friedman ,في دراسته عن فنزويال حيث أشار إلى ان ثمار
التنمية ال تصل الى المناطق الريفية بسبب ضعف الربط بينها وبين المناطق الحضرية ويشير (كارل هالي ) carl Ha : 1974
ويعرض (هنيري مارك وسثمت ) Henry.M and Schmitt : 2000تجربة فرنسا حيث توضح الدراسة تأثير المدن على
المناطق الريفية في ستة أقاليم فرنسية وتوصلت الدراسة إلى أن تأثير المراكز الحضرية التي تقع في المراكز الوسطى لها أكبر
القدر في التأثير على التغيرات التنموية .
ومن الدراسات التي اهتمت بمراكز النمو في القارة اإلفريقية من خالل االهتمام بالمدن الصغيرة على سبيل المثال ال الحصر ما قدمه
(فونيل  ) Funnell : 1976 ,و (هوكار  ) Hwakar :1985 ,كما قدم (مصيلحي  )1990 ,تجربة مصر في أسلوب التخطيط
اإلقليمي إذ أشار إلى أن أسلوب خطط التنمية الخمسية في مصر يتجه نحو التنمية إلقليمية التي تسعى الى تقليص مشكالت التكدس
الحضري .
كل تلك الدراسات وغيرها قد جاءت بمثابة الدعوة الى االهتمام بمراكز النمو خاصة المدن الصغيرة التي تستطيع أن تقدم خدمات
التنمية للمناطق الريفية .
 دراسات على مستوى المملكة العربية السعودية :لعل اهم الدراسات التي اظهرت اهتماما ا بمراكز النمو هو ما يرتبط بالخطط الخمسية بدأ ا من خطة التنمية الثالثة ( )1985-1980التي
نادت الى تبني استراتيجية مراكز النمو وأوضحت أن هذه المراكز تنقسم الى ثالث فئات هي المراكز الوطنية واإلقليمية والمحلية
ولكل فئة معاييرها التنموية .
وبالنسبة للدراسات التي عملت على مستوى منطقة جازان حول استراتيجية مراكز النمو فتعتبر أيضا ا محدودة ولعل من اهمها :
 ما قدمته (سيريت االستشارية  ) 1979 ,لحساب وزارة الشؤن البلدية والقروية حول استراتيجية التخطيط والتنمية االقليميةوأوصت الدراسة بتنمية بعض المراكز الحضرية الصغيرة الى جانب المراكز الحضرية الكبيرة إال ان الدراسة لم تقدم منهجية حول
إمكانات هذه المراكز .
 ما قدمه (العريشي ) 2003 ,عن تطوير وتنمية القرى والهجر في المملكة العربية السعودية وأوضح ان عدد مراكز النمو ال تتناسبمع عدد القرى وأوصت الدراسة بتنمية مراكز نمو جديدة تخدم المناطق الريفية .
تأتي هذه الدراسة ضمن منظومة االهتمام باستراتيجية مراكز النمو للتعرفعلى الدور التنموي الذي تقدمه مراكز النمو الحالية وأن
هذه الدراسة تعد من الدراسات القليلة التي تهتم بمراكز النمو ليس فقط على مستوى منطقة جازان بل أيضا ا على مستوى المملكة
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كما أنها أيضا ا تحاول ان تقدم رؤية تنموية مكملة لما تسعى اليه خطط التنمية بالمملكة من خالل التوصيات التي سوف تتوصل اليها
وذلك في اطار الدعوة الى التنمية اإلقليمية الشاملة .

شكل رقم ( )1التضاريس بمنطقة جازان

المصدر  :صور القمر الصناعي Geoeye
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شكل رقم ( )2محافظات منطقة جازان ومراكزها (التقسيم اإلداري )

المصدر  :صور القمر الصناعي Geoeye
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35
مراكز النمو ودورها في البعد المكاني للتخطيط والتنمية االقليمية"دراسة تطبيقية على منطقة جازان – جنوبي غربي
المملكة العربية السعودية"باستخدام نظم المعلومات الجغرافية

ا .هويدا دمحم العطاس

مراكز النمو ودورها في البعد المكاني للتخطيط والتنمية االقليمية"دراسة تطبيقية على
منطقة جازان – جنوبي غربي المملكة العربية السعودية" باستخدام نظم المعلومات
الجغرافية
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المصدر :صور القمر الصناعي Geoeye
اعتمادا على بيانات وزارة الشؤون البلدية والقروية .
خامسا ا  :مصادر البيانات : :
أ -المعلومات الميدانية:
حيث أن المصادر األولية للبيانات غير كافية لذا فقد لجأت الدراسة إلى أسلوب العمل الميداني الستكمال البيانات المطلوبة المتمثلة في:
 أسلوب المقابالت :وفي هذا اإلطار تم استطالع آراء من رؤساء المراكز ورؤساء البلديات والمجمعات القروية ومشايخ القرى وذلكلالستفادة من خبراتهم وسماع أراءهم.
 أسلوب الزيارات الميدانية وتحت هذا اإلطار تم زيارة البيئات الطبيعية للمنطقة ورصد المالحظات التي تتطلبها أهداف الدراسة.ب -أسلوب تطبيق االستبانة وهي على ثالثة أنواع :
أ -استبانة وزعت على عينة من القرى المختارة وذلك لمعرفة مدى توفر الخدمات في القرى البعيدة ملحق رقم ( )1وفي اختيار القرى
تم استخدام أسلوب العينات  Samplesكما هو موضح بجدول رقم ( )1وشكل رقم ()4
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المصدر :صورالقمرالصناعيGeoeye
اعتماداعلىبياناتأمانةمنطقةجازان.2015

الدراسة والتحليل
أوالا  :نمط التوزيع المكاني لمراكز النمو الحالية  :لدراسة النمط السائد في توزيع مراكز النمو الحالية قد استخدمت الدراسة معامل
تحليل صلة الجوار  ,حيث ل = م
_
َم
م= معدل المسافة لفاصلة بين النقاط (المسافة الحقيقية بين مراكز النمو )
1
َم = المسافة المتوقعة وتحسب كالتالي :
ن
──
ح
ن = عدد النقاط (عدد مراكز النمو )
ح = مساحة المنطقة المدروسة .
وبتطبيق المعادلة على مراكز النمو الحالية وجدنا قيمة ل =  1.700كما هو واضح بجدول رقم ()2
ويشير هذا المدلول الكمي على أن نمط التوزيع يميل الى التقارب.
جدول رقم ( )2تحليل معامل صلة الجوار لمراكز النمو الحالية في منطقة جازان
مراكز مراكزالنمو الحاليةالمرك الجار األقرب
أبو عريش
جازان
أبو عريش
صبيا
جازان
أبو عريش
أبو عريش
صامطة
إجمالي المراكز
المصدر  :بيانات أمانة منطقة جازان 2015

معدل المسافة الفاصلة
55
53
55
02
050

معداللجار األقرب

نمط التوزيع

1.077

متقارب

ومنبيانات الجدول السابق ومن استقراء الشكل رقم ( )4نجد أن مراكز النمو الحالية تتركز بشكل كبير جدا ا في سهل تهامة كما سبق
قوله وهذا ربما يعود الى وجود شبكة الطرق إضافة الى توفر التربة الخصبة التي سمحت بنشاط زراعي منذ القدم مما ساعد على
نمو هذه المراكز كأماكن تجارية استطاعت بعد ذلك أن تنمو كمراكز حضرية  ,مما أدى الى تباين واضح في المستويات االقتصادية
واالجتماعية بين هذا الجزء وأجزاء المنطقة األخرى.
ثانيا ا  -التسلسل الهرمي لمراكز النمو الحالية بمنطقة جازان  :كما أفادت وزارة الشئون البلدية والقروية فإن مستويات مراكز النمو
في منطقة جازان كالتالي :
المستوى األول  :ويتمثل في مدينة جازان وتعد هذه المدينة من أهم مدن المنطقة وأكثرها سكانا ا  ,إذ أنها العاصمة اإلدارية ومقر
اإلدارات والحكومات والخدمات التخصصية على مستوى المنطقة  ,وبذلك فهي تعتبر في قمة الهرم التسلسلي لمراكز النمو بالمنطقة
والمركز اإلقليمي .
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المستوى الثاني  :ويتمثل في مدن صبيا  ,أبو عريش  ,صامطة ولقد نمت هذه المدن على أساس كونها أسواق أسبوعية وهي بذلك
تمثل مراكز تجارية تطورت إلى أن أصبحت مراكز حضرية استقطبت معظم الخدمات والوظائف وبالتالي أصبحت مراكز جذب للسكان
من القرى المجاورة وتأتي هذه المدن في المرتبة الثانية من التسلسل الهرمي .
ومما ال شك فيه أن غياب التخطيط ا لسليم لتوزيع الموارد واألنشطة االقتصادية واالجتماعية قد أوجد فجوة بين المناطق الحضرية
والريفية بالمنطقة وسبب ذلك يعود لتركيز الخدمات في المستويات العليا من السلم الهرمي وإهمال المستويات السفلى منه .
ومن هنا نستطيع القول اننا بحاجة الى األخذ بأسلوب التخطيط اإلقليمي لحل مشكالتنا اإلقليمية  ,والتخطيط اإلقليمي المرتبط بنظام
المناطق سوف يعمل على إيجاد تدرج هرمي سليم ومنظم يبدأ بالمستوى األعلى المتمثل في عاصمة المنطقة وينتهي في المراكز
الريفية التي تستطيع أن تقدم خدماتها للسكان الذين يعيشون في القرى البعيدة عن تأثير المراكز الحضرية .
ثالثا ا :العالقة بين المراكز الحضرية الحالية والمناطق الريفية بمنطقة جازان :
من تجارب الدول النامية يتضح إن هناك تركيزا ا للتنمية في مراكز معينة وان االهتمام بالمدن الصغيرة
والمتوسطة والتي تتركز في اسفل السلم الهرمي للمدن والتي تلعب دورا ا هاما ا بوظائفها وتأثيرها في مسيرة النمو
اإلقليمي يعتبر هزيالا ومحدودا ا .
ويؤكد (جونسون )1983 ,ذلك الضعف في النظام الحضري عندما أشار الى المقارنة بين الدول النامية والدول المتقدمة في نسبة
القرى لكل مركز حضري  ,ففي سويسرا نجد أن هناك مركزا ا لكل  5قرى وفي فرنسا مركزا ا لكل  10قرى وفي بريطانيا مركزاا لكل
 16قرية بينما في الدول النامية على سبيل المثال مركزا ا لكل  24قرية
في لبنان ومركزا ا لكل  204قرية في إيران ومركزا ا لكل 653قرية في اليمن (العريشي.)2003,
يتضح مدى قصور أسلوب مراكز النمو في المملكة العربية السعودية في ضعف االرتباط بين المراكز الحضرية والريفية  ,حيث
نجد أن محدودية مستويات مراكز الخدمات ال يزال يكرس ويعمق االستقطابية الحضرية .
إذ أنه يوجدفي المملكة العربية السعودية وحتى فترة الخطة الخمسية السابعة 109بلدية موزعة على فئات مختلفة و 64مجمعا ا
قرويا ا موزعة أيضا على فئات مختلفة تقوم هذه البلديات والمجمعات القروية بخدمة حوالي  5922قرية وإذا كان بالمملكة كما
أشارت خطة التنمية السادسة حواليي  20.000قرية فمعنى ذلك أن هناك حوالي  1400قرية ال تزال غير مخدومة من قبل
البلديات والمجمعات القروية (العريشي.)2003 ,
البلدية
جازان
صبيا
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المصدر  :الدراسة الميدانية
وبغرض تحسين مستوى الخدمات البلدية وتوسعة نطاقها الجغرافي تم خالل خطة التنمية الثامنة اصدار قرار يقضي بإلغاء الشكل
التنظيمي للمجمعات القروية حيث أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية في 1430هـ قرارا ا بتوسيع نطاق فئات البلديات بحيث
تصبح خمس فئات هي (أ -ب – ج – د -هـ ) وإلغاء كافة المجمعات القروية حيث أشتمل القرار بتحويل44مجمعا ا قرويا ا إلى بلديات
فئة (د ) و 83مجمعا ا قرويا ا إلى بلديات فئة (هـ ) وكما يوضح جدول رقم ( (4و )  ( 3فقد تحولت المجمعات لقروية بمنطقة
جازان الى بلديات ليصبح عددها  26بلدية ,وأتضح أن هذا التحول لم يعتمد على معايير التصنيف كالتعداد السكاني مثال واألنشطة
االقتصادية والنهضة العمرانية القائمة في المحافظات  ,وحسب ما أكدته الدراسة الميدانية للقرى المختارة للدراسة في منطقة
جازان (ملحق رقم  (1أن هذه البلديات بتصنيفها الجديد فئة (د وهـ ) قاصرة على الوفاء بخدمات المحافظات في ظل البعد
,
الشرقي
والشمالي
الشرقي
الجزء
في
خاصة
المنطقة
وتضرس
للمحافظات
الجغرافي
يمكنناتلخيصالعالقةالمكانيةبينالمراكزالحاليةوالقرىالتابعةلهابمنطقةجازانوذلكمنخالاللمسحالذيقامتبهالدراسةومناستقراءجدولرقم
( )2وجدولرقم ( )0وجدولرقم ( )2وجدولرقم ( )3كاآلتي :
 إنالمراكزالحضريةالحاليةبالمنطقةوالتيهيمصادرللخدماتيبلغعددهاأربعةمراكزويبلغإجماليعددالقرىالتابعةلها  322قريةالمخدومةفقط 025قريةمنمجموعالقرىأيمانسبته  %57.7منمجموعالقرىبينما  %25.1منالقرىخارجنطاقخدمةهذهالبلديات .
يبلغعددقرىمنطقةجازانبمحافظاتها ( )0273قريةبينمايبلغعددالبلدياتوالمجمعاتالقرويةالتيتحولتالىبلدياتفئة (دوهـ) 53025/
بلديةموزعةومصنفةإلىفئاتواذاماربطنابينتلكالبلدياتوالقرىالتابعةلهانجدأنالمعدلهوبلدية
بينمانجدأنالقرىالمخدومةفقط  0707قريةأيمانسبته %22.1
قريةاألمرالذيالتستطيعأنتقدمخدماتهابالشكاللمطلوب ,
منالقرىفقطمخدومةكمابينتهالدراسةاالستطالعيةلقرىمختارةللدراسة .

المحافظات
مدينة جازان
مدينة ابو عريش
مدينة صبيا
مدينة بيش
محافظة صامطة
محافظة الدرب
محافظة الطوال
محافظة الحرث
محافظة أحد المسارحة
محافظة الدائر
حافظة الريث
محافظة فيفا
محافظة فرسان
محافظة العيدابي
محافظة ضمد
محافظة العارضة
محافظة هروب
المجموع

جدول رقم ( )4عدد البلديات في محافظات منطقة جازان 2016
عدد البلديات عدد القرى
20
0
521
5
522
2
022
5
025
2
032
5
32
5
210
0
035
5
0123
0
202
0
522
0
33
0
320
0
30
0
770
0
232
0
 0273القرى المخدومة  0707قرية %22.1
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المصدر  :أمانة منطقة جازان 2015

جدول رقم ( )2المسافة الفاصلة بين البلديات والقرى التابعة لها في منطقة جازان ب (كم )
01-2
532
03.2

2المسافة
33
عدد القرى
 %من اجمالي القرى 0.5
المصدر  :الدراسة الميدانية

07-01
217
02.5

50-07
507
02.3

20-50
027
05.2

20+
203
25.5

جدول رقم ( )3نوعية الطرق التي تربط القرى بأقرب بلدية في منطقة جازان
نوع الطرق
عدد القرى
 %من إجمالي القرى
المصدر  :الدراسة الميدانية

معبد
301
01.2

ترابي
011
53.2

وعر  /جبلي
270
27.3

 أفاد المسح الذي قامت به الدراسة إن المسافات بين القرى وأقرب مركز تتوفر به بلدية ب (كم ) تتراوح بين  -3أكثر من 31كم  ,وكما يتضح من الجدول ( )4أن ما نسبته  %32.2من مجموع القرى تزيد المسافة بينها وبين الجهاز البلدي التابعة له
عن  31كم  ,مما يشكّل صعوبة على سكان هذه القرى في الحصول على الخدمات لبعد المسافة .
 يوضح شكل رقم ( )4التوزيع الجغرافي للقرى المدروسة بالنسبة للمراكز الحضرية (الحالية) البعد الجغرافي بين تلك القرىوالمراكز الحضرية  ,وفي ظل الوضع الحالي لشبكة الطرق تمثل بُعد المسافة إحدى اهم المشكالت التنموية الريفية  ,فضال على
أن قرى القطاع الجبلي تعاني من البعد الجغرافي اضافة الى وعورة الطرق  ,األمر الذي ادى الى انعزال كثير من قرى القطاع
الجبلي .
 يتضح من بيانات جدول رقم ( )6والذي يوضح نوعية الطرق التي تربط القرى وأقرب بلدية يتضح أن أكثر من  600قريةتربطها طرق معبدة بمراكز الخدمات التابعة لها  %40.2وما نسبته  %26.4تربطها بها طرق ترابية بينما ما نسبته %37.8
من مجموع القرى تربطها بمراكز البلديات طرق وعرة وهي أما جبلية أو أودية .
يتضح من التحليل المسبق ضعف العالقات المكانية بين المراكز الحضرية (الحالية ) والمناطق الريفية  ,حيث أن مراكز
الخدمات ال تستطيع أن تقدم خدماتها سوى لحوالي  1747قرية من مجموع  4987قرية ,فضال عن البعد الجغرافي بين تلك
المراكز الحضرية والقرى حدد الى درجة كبيرة العالقات بين المدن وظهيرها .
األمر الذي نستطيع القول معه عدم قدرة مراكز النمو الحالية من تحقيق تنمية إقليمية شاملة  ,ومن األهمية األخذ بأسلوب
التخطيط اإلقليمي الذي يهدف الى التوازن بين المناطق وبين الريف والحضر من خالل التوسع في نظام مراكز النمو بحيث يكون
هناك تدرجا ا هرميا ا لتلك المراكز بشكل يتوافق مع احتياجات السكان بكل منطقة .
رابعا ا :تصنيف مراكز النمو المقترحة :
اقترحت الدراسة مراكز نمو جديدة وتم االعتماد في تصنيفها على معايير هي (المعايير السكانية – المعايير االقتصادية –
المعايير الخدمية – ومعيار المسافة ) وذلك تمشيا ا مع استراتيجية التنمية اإلقليمية الذي ركزت على نظام مراكز النمو Growth
 Centerمنذ بدأ خطة التنمية الثالثة وما تلتها من خطط التنمية بالمملكة العربية السعودية .
وحتى نتمكن من معرفة مقومات المراكز المقترحة وصالحيتها لوظيفة مراكز نمو فقد حددت الدراسة أربعة عشر متغيراا شملت
المعايير األساسية للتصنيف كما هي واردة بوزارة التخطيط وهي مقومات طبيعية واقتصادية وخدمية والمسافة كما هو موضح
بملحق رقم (3و. )2
وقد تم اتباع الوزن التقديري لهذه المتغيرات على النحو التالي فمثال :
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المتغير السكاني :قد تم تحويل هذا المتغير الى درجات قياسية باعتبار ان كل 0111نسمة = درجة واحدة
المتغير الخدمي  :وفيها تم اعطاء وزن تقديري لكل خدمة حسب أهميتها وتصنيفها  ,وهكذا بالنسبة لبقية المتغيرات األخرى .
أسلوب تحليل المتغيرات  :لقد تم استخدام أسلوب التحليل العاملي  Factor Analysisلتحليل المتغيرات التي وضعتها الدراسة
ومن أهم مخرجات التحليل العاملي التي ساعدت في تحليل المتغيرات ما يلي :
الجذور الكامنة أو القيمة المميزة : Eigen Valuesتشير الجذور الكامنة إلى قيم مربعات تشبعات كل المتغيرات على كل عامل على حده ويتحدد عدد العوامل المشتقة على أساس
القيم التي تبرزها الجذور الكامنة والتي تزيد عن الواحد الصحيح أو ما يسمى نقطة التوقف.
الشتراكيات :Communalities
وتشير االشتراكيات الى مجموع اسهام المتغير في العوامل التي تم تحديدها وتمثل مقدار التباين للمتغير الذي تم تفسيره من
خالل العوامل المشتقة كما في جدول رقم ()7
تشبعات العامل : Factor loadingفي هذه الدراسة سوف يعتمد في قيمة تشبعات العامل على العالقة االرتباطية  %50فأكثر كداللة ارتباطية قوية بالعامل
وباستخدام برنامج  SPSSتم الحصول على أربعة عوامل ذات قيم أعلى من الواحد الصحيح كما هو موضح بجدول( )7وقد
تراوحت قيمة الجذور الكامنة لهذه العوامل بين أعلى قيمة للعامل األول والتي بلغت ( )8.700وبين العامل الرابع والتي بلغت
( )1.095وترتبط أهمية العوامل المشتقة بالجذور الكامنة  ,وقد تم تحديد العوامل المشتقة على أساس الجذور الكامنة التي يزيد
قيمتها عن الواحد الصحيح وبذلك يكون قد تم تحديد أربعة عوامل مثلث نسبة تراكمية مقدارها  %95.272من نسبة التباين
المفسرة في المتغيرات األصلية .
ومن الجدول رقم ( )7يتضح معرفة مساهمة كل متغير في البيانات المكثفة حول العوامل من قيم نسب التباين للمتغيرات والتي
تعرف قيمتها باالشتراكيات , Communalitiesفعلى سبيل المثال لوأخذنا المتغير األول والذي يشير الى السكان لوجدناه انه
يشتمل على نسبة تباينية مقدارها %0.964وهذا يشير الى ان ما يعادل هذه النسبة من المعلومات األساسية في هذا المتغير قد
تم تفسيرها في العوامل المشتقة وكذلك بالنسبة لبقية المتغيرات المدروسة والتي تشير قيمتها الى ارتفاع مساهمتها في نسبة
التباين مما يدل على أن جميع المتغيرات قد لعبت دورا كبيرا في تحديد العوامل .
جدول رقم ( )7قيم االشتراكيات في المتغيرات حسب مساهمتها في تفسير نسبة التباين في العوامل المشتقة
المتغير
السكان
القرى
مقومات طبيعية
مقومات زراعية
مقومات صناعية وتعدينية
مقومات سياحية
مقومات تجارية
طرق وإمكانية الوصول
خدمات تعليمية
خدمات صحية
خدمات ادارية
خدمات أمنية
خدمات دينية
المسافة الى اقرب مركز نمو من المراكز الحالية

قيم االشتركيات
1.230
1.227
1.223
1.221
1.271
1.270
1.232
1.330
1.237
1.202
1.277
2.72
1.272
1.200
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جدول رقم ( )8إسهامات العوامل المشتقة ونسب التباين لكل عامل
الجذور الكامنة

العامل

3.711
األول
5.152
الثاني
0.250
الثالث
0.122
الرابع
المصدر  :مخرجات التحليل العاملي

نسبة التباين المفسرة
%
35.005
00.007
01.332
7.351

النسبة التراكمية
35.005
73.232
37.025
22.575

تعود أهمية كل عامل من العوامل المشتقة بشكل كبير الى قوة العالقة بينه وبين بقية المتغيرات المدروسة من خالل ما يعرف
بتشبعات العامل  ,وقد تم استخدام أسلوب فاريماكس Varimax Rotationفي تقدير تشبعات العوامل بالمتغيرات  ,ويعتبر هذا
األسلوب من أشهر األساليب استخداما ا في تدوير قيم التشبعات ألنه يهدف الى تضخيم  Maximizeمجموعة التباين لمربعات
تشبعات العوامل وذلك بأن يكون لكل متغير تشبع واحد عال على أحد العوامل وذلك بأن يكون قريبا ا من الواحد الصحيح
(العريشي )2003,وكلما كانت العالقة االرتباطية بين المتغير والعامل عالية كلما دل ذلك على ارتباط وتبعية المتغير بالعامل  ,وسوف
يتم االعتماد على القيمة االرتباطية للمتغيرات التي تزيد قيمتها عن  %50فأكثر كمتغيرات تميز العامل .
وفي ضوء العالقات االرتباطية المختلفة بين المتغيرات والعوامل التي تم تحديدها سوف يتم تحليل لكل عامل والمتغيرات التي
ارتبطت به كما يوضحها جدول رقم ()9
جدول رقم ( )9قيم التشبعات المشتقة من المتغيرات وارتباطها بالعوامل المحددة
المتغيرات
 -0السكان
 -5القرى
 -2مقومات طبيعية
 -0مقومات زراعية
 -2مقومات صناعية وتعدينية
 -3مقومات سياحية
 -7مقومات تجارية
 -3طرق
 -2خدمات تعليمية
 -01خدمات صحية
-00خدمات ادارية
-05خدمات امنية
 -02خدمات دينية
 -00مسافة

تشبعات
العامل
األول
1.203
1.0231.221
1.220
1.312
5.03
1.210
1.210
1.073
1.203
1.702
1.320
1.200
3.23-

تشبعات
العامل
الثاني
1.313
3.22
1.355
1.320
1.220
3.531.020
1.251
1.772
1.523
1.223
1.007
1.530
1.202-

تشبعات
العامل
الثالث
1.223
2.011.220
1.313
1.320
1.2021.737
1.323
5.271
1.517
7.00
1.033
3.23
1.002-

تشبعات
العامل
الرابع
1.025
1.233
5.23
1.003
0.031.523
1.575
1.202
1.2353.32
1.5501.0002.221.505-

المصدر  :التحليل العاملي
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العامل األول  :وهو العامل العام ونستطيع أن نطلق عليه عامل الخدمات ويعتبر هذا العامل أهم العوامل المحددة وذلك الرتفاع قيمة
الجذور الكامنة به والتي بلغت ( )8.700اضافة الى ارتفاع نسبة التباين التي وصلت الى  %62.142أي أنه احتوى على أكثر من
نصف المعلومات التي تضمنتها المتغيرات األصلية  ,إضافة الى ذلك تتضح أهميته في عدد المتغيرات الموجبة التي ارتبطت به والتي
بلغت  11متغيرا أي بنسبة مقدارها  %87.6من مجموع المتغيرات  ,أي ان هذا العامل يمثل معظم المتغيرات ولذا يمكننا ان نطلق
عليه العامل العام أو المميز .
وبذلك يعد العامل األول أكثر العوامل أهمية وقد أشتمل على متغيرات تشير إلى عالقة ارتباطية بين توفر المقومات الخدمية اإلدارية
ونشاط الحركة التجارية والصناعية في مراكز النمو .
العامل الثاني  :ويطلق عليه اسم المقومات الطبيعية ويأتي هذا العامل في المرتبة الثانية من حيث األهمية وقد أشتمل على جذور
كامنة مقدارها  2.023كما بلغت نسبة التباين المفسرة به  %14.447وتعود أهميته الى عدد المتغيرات الموجبة التي ارتبطت به
والتي بلغ عددها  11متغيرا ونجد أكبرها ارتباطا  %82واقلها ارتباطا  %13كما في جدول رقم ( )9المتغيرات حسب عالقتها
االرتباطية بالعامل .
من خالل العالقات المختلفة للمتغيرات وارتباطها بالعامل الثاني نستطيع القول أنه كلما زادت المقومات الطبيعية كلما توفرت العوامل
التي تؤدي الى االهتمام بذلك المكان زراعيا ا وتجاري وبالتالي أنشاء شبكة جيدة من الطرق.
العامل الثالث  :وأطلق على هذا العامل اسم المقومات التجارية ويأتي في المرتبة الثالثة من حيث األهمية وقد أشتمل على جذور
كامنة مقدارها 1.521كما بلغت نسبة التباين المفسرة به  %10.863وبلغ عدد المتغيرات المرتبطة به والتي تزيد قيمتها عن %50
خمسة متغيرات  ,يوضح جدول رقم ( )9هذه المتغيرات حسب عالقتها االرتباطية مرتبة .
العامل الرابع :يأتي هذا العامل في المرتبة األخيرة من حيث األهمية ويمثل البواقي في حساب التحليل العاملي  ,إذ بلغت الجذور
الكامنة به  1.095وجاءت نسبة مساهمة هذا العامل ضئيلة في تفسير نسبة التباين حيث بلغت  %7.82وقد أرتبط بمتغيرات موجبة
ولكن بدرجة ضعيفة أقل من  %50كما يوضحها جدول رقم ( )9مما يدل على ضعف تأثير هذا العامل وجاءت المقومات الزراعية
والسياحية والتجارية والصناعية كأهم المتغيرات المرتبطة بالعامل .
خامسا ا  :التدرج الهرمي لمراكز النمو المقترحة  :تم االعتماد في تحليل التباين المكاني لمقومات مراكز النمو المقترحة على نتائج
التحليل العاملي والمرتبطة بدرجات العامل  Factor Scoresوالتي هي عبارة عن قيم معيارية توضح مدى تركيز خصائص العامل
في المساحات الجغرافية .
وفيما يلي عرض التحليل المكاني لمراكز النمو المقترحة حسب األربعة عوامل المحددة :
جدول رقم ( )10توزيع درجات العوامل األربعة المحددة لمراكز النمو في منطقة جازان
درجات العامل
درجات العامل
درجات العامل
مراكز النمو
الثالث
الثاني
األول
1.322
0.011
1.773ضمد
1.033
0.52
1.300
بيش
1.775
1.310
0.222
احد المسارحة
1.0031.032
0.553الحرث
1.2171.233
1.1132
العارضة
1.030
1.122
1.703العيدابي
0.21
0.050.152
الدرب
1.032
0.511.130
الدائر
1.122
0.200.232الريث
5.521.070.123
فرسان
المصدر :مخرجات التحليل العاملي

درجات العامل
الرابع
0.031.3071.202
1.012
0.222
1.333
1.0321.310
1.2200.133-
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-0التباين المكاني لمراكز النمو حسب درجات العامل األول  :لقد جاء العامل األول كأهم العوامل المحددة وأطلق عليه اسم العامل
الخدمي واالداري  ,ويشير جدول رقم ( )10أن درجات العامل المرتبطة به موزعة بقيم موجبة وأخرى سالبة ويمكن توزيع هذه القيم
في مراكز النمو كما يشير الى ذلك شكل رقم ( )5الى فئات كما يلي :
الفئة األولى  :وتضم مراكز النمو التي جاءت بقيم موجبة عالية تزيد عن الواحد الصحيحجاءت محافظة احد المسارحة كأكبر المراكز
أهمية في توفر الخدمات اإلدارية بقيمة 1,35وهي بذلك تحتل المركز األول في الجانب الخدمي واالداري .
وجاءت محافظة فرسان في المركز الثاني من حيث األهمية اإلدارية والخدمية بقيمة مقدارها  1.05وتقع جزر فرسان في الطرف
الجنوبي الشرقي للبحر األحمر والى الغرب من مدينة جازان (47كم ) وتتمتع بأهمية سياسية واقتصادية وسياحية للمنطقة  ,بينما
جاءت محافظة الدرب في المركز الثالث من حيث األهمية الخدمية واالدارية بقيمة مقدارها  , 1.02واستطاعت هذه المدن الثالث
نظرا ا لألهمية الموقعية والمكانية أن تصبح مراكز لجذب المؤسسات ومراكز النقل والخدمات .
شكل رقم ( )5توزيع المحافظات في منطقة جازان حسب درجات العامل األول

المصدر  :القمر الصناعي Geoeye
اعتمادا على بيانات التحليل االحصائي
ا
الفئة الثانية :وتشمل المناطق التي جاءت بقيم موجبة أقل من الواحد الصحيح وتشمل كال من بيش وذلك بقيمة مقدارها  1.03وتضم
المحافظة أربعة مراكز إدارية هي (الحقو – مسلية – الفطيحة – الخالوية ) وتعد مدينة بيش مركز خدمي وتجاري  ,أن بُعد المدينة
النسبي عن مدينة جازان سمح لها أن تقوم بدور إقليمي مستقل في الجزء الشمالي من منطقة جازان  ,وجاءت العارضة بتركز أقل
في الجانب الخدمي بقيمة مقدارها  0,06وتضم ثالثة مراكز إدارية (مركز قيس – الحميراء – القصبة )  ,كما جاءت محافظة الدائر
بتركز أقل في الجانب الخدمي ويبلغ  0.81وتضم أربعة مراكز إدارية هي (الحشر – آل زيدان – دفاء – عثوان ) .
الفئة الثالثة :وتشمل المناطق التي جاءت بقيم سالبة كما يشير الى ذلك جدول رقم ( )9وتضم كالا من ضمد والعيدابي والحرث
والريث وبذلك فهي تفتقر للمقومات الخدمية واإلدارية .
-5التباين المكاني لمراكز النمو حسب درجات العامل الثاني :لقد جاء العامل الثاني في المرتبة الثانية من حيث األهمية وأطلق عليه
اسم المقومات الطبيعية  ,وكما يشير جدول رقم ( )9جاءت درجات العامل بقيم موجبة وأخرى سالبة وتتوزع هذه القيم في محافظات
منطقة جازانالى مناطق مختلفة ومتباينة كما يوضحها جدول رقم ( )10و شكل رقم ()6ويمكن توزيعها الى فئات وذلك كاآلتي :
الفئة األولى  :وتضم المحافظات التي جاءت بقيم موجبة وتأتي محافظة ضمد وبيش في المقدمة بقيمة مقدراها 1.4و  1.2على
التوالي .
الفئة الثانية  :وتضم المحافظات التي جاءت بقيم موجبة واقل من الواحد الصحيح وتشمل كال من أحد المسارحة والحرث العارضة
والعيدابي بقيمة مقدارها 0.600.46و0.36و 0.053على التوالي .
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مراكز النمو ودورها في البعد المكاني للتخطيط والتنمية االقليمية"دراسة تطبيقية على
منطقة جازان – جنوبي غربي المملكة العربية السعودية" باستخدام نظم المعلومات
الجغرافية

وكما هو واضح من الشكل رقم ( )6تقع هذه المحافظات في الجنوب والشمال الشرقي من مدينة جازان .
الفئة الثالثة  :وتشمل المحافظات التي جاءت بقيم سالبة وتشمل كال من محافظة الدرب والدائر والريث وفرسان بقيم مقدارها -
 1.12و 1.2و  -1.34و -0.47وتشير هذه القيم الى وجود ضعف باإلمكانات الطبيعية في تلك المحافظات .
-2التباين المكاني لمراكز النمو حسب درجات العامل الثالث  :جاء العامل الثالث في المرتبة الثالثة من حيث األهمية وأطلق عليه
اسم المقومات التجارية وقد جاءت درجات العوامل المرتبطة به متباينة بين قيم موجبة وأخرى سالبة كما يوضحها جدول رقم ()9
وشكل رقم ( )7وتتوزع هذه القيم في محافظات
منطقة جازان الى مناطق مختلفة ومتباينة ويمكن توزيعها الى فئات وذلك كاآلتي :
الفئة األولى  :وتضم المحافظات التي جاءت بقيم موجبة وأعلى من الواحد الصحيح وتأتي محافظة الدرب في
المقدمة بقيمة مقدارها  1.30وهي بذلك تحتل المركز األول في الخدمات التجارية .
الفئة الثانية  :وتشمل المحافظات التي جاءت بقيمة موجبة واقل من الواحد الصحيح وتشمل كال من الحد المسارحةبقيمة مقدارها
وضمد بقيمة مقدارها  0.36وبيش بقيمة مقدارها  0.16والريث بقيمة مقدارها 0.033
الفئة الثالثة  :وتشمل التي جاءت بقيم سالبة وتضم كال من فرسان بقيمة مقدارها –2.2والعارضة بقيمة مقدارها – 0.9والحرث
بقيمة مقدارها –0.41وتشير بيانات جدول رقم ( )10الى ضعف الحركة التجارية في كال من محافظات فرسان والعارضة والحرث.
شكل رقم( )6توزيع محافظات منطقة جازان حسب درجات العامل الثاني

المصدر :القمر الصناعيGeoeye
اعتمادا على بيانات التحليل االحصائي
شكل رقم ( )7توزيع محافظات منطقة جازان حسب درجات العامل الثالث
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شكل رقم ( )8توزيع المحافظات حسب درجات العامل الرابع

المصدر  :صور القمر الصناعي Geoeye
اعتمادا على نتائج التحليل العاملي
-0التباين المكاني لمراكز النمو حسب درجات العامل الرابع  :لقد جاء العامل الرابع في المرتبة األخيرة من حيث األهمية وأطلق
عليه اسم عامل السكان وقد جاءت درجات هذا العامل متباينة بين قيم موجبة وأخرى سالبة وتتوزع هذه القيم في محافظات
منطقة جازان الى مناطق مختلفة ومتباينة كما يوضحها جدول رقم ( )9وشكل رقم ( )8ويمكن تقسيمها الى فئات كمت يلي :
الفئة األولى  :وتضم المحافظات التي بقيم موجبة أعلى من الواحد الصحيح وجاءت العارضة في المركز األول من حيث عدد
القرى بقيمة مقدارها.1.9
الفئة الثانية  :وتضم المحافظات التي جاءت بقيم موجبة اقل من الواحد الصحيح وتشمل محافظات العيدابي والدائر والحرث
والحرث واحد المسارحة بقيم  0.68و  0.60و  0.40و 0.34على التوالي.
الفئة الثالثة  :وتضم المحافظات التي جاءت بقيم سالبة وتشمل كال من محافظات بيش والريث والدرب وفرسان بقيم
مقدارها –  0.64و0.95 -و – 0.18و 1.08-على التوالي .
وخالصة القول أنه حسب مخرجات التحليل العاملي نستطيع أن نصنف محافظات المنطقة العشرة كمراكز نمو مقترحة الى
ثالثة انواع :
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 -0مراكز تميزت بإمكانات خدمية وإدارية  :وتشمل كالا من (أحد المسارحة وفرسان والدرب )
بينما تميزت تلك المراكز بالضعف في عوامل اإلمكانات الطبيعية ونشاط الحركة التجارية بها  ,ومن مبدا شمول عملية
التنمية يجب االهتمام بها في هذه الجوانب حيث ان عملية التنمية شاملة ومتكاملة وال تقتصر على جانب دون اآلخر .
 -5مراكز تميزت بإمكانات طبيعية وبيئية عالية  :وجاءت محافظتي ضمد وبيش ي المركز األول .
 -2مراكز ذات نشاط تجاري  :وجاءت الدرب في المركز األول وال سيما موقعها الجغرافي على امتداد محور الحركة
الطولي في سهل تهامة وبذلك فهي مركز لجذب الحركة والنقل وبالتالي مركز لجذب المؤسسات التجارية وازدهار
النشاط التجاري بها .
لقد توصلت الدراسة الى االهتمام بمراكز نموجديدة هي المراكز الرئيسية للمحافظات  ,حيث ان منطقة جازان قد قسمت الى
حسب نظام المناطق الى ثالثة عشر محافظة ويتبع لها ( )32مركزا ا إداريا ا شكل رقم ()2
التدرج الهرمي لمستويات مراكز النمو (المقترحة) بمنطقة جازان :حسب ما أشارت اليه نتائج الدراسة يمكننا ان نضع
تصور مستقبلي للتدرج الهرمي لمستويات مراكز النمو بمنطقة جازان كما يشير الى ذلك شكل رقم ()9
المستوى األول :وهو في أعلى السلم الحضري ويحتوي على العاصمة اإلدارية ومقر الخدمات المتخصصة على مستوى
المنطقة ويمثله مدينة جازان ويقترح لهذا المستوى أن يصبح مركزا ا وطنيا ا .
المستوى الثاني  :يأتي في المرتبة الثانية في التسلسل الهرمي للمراكز وتتوفر بهذه المراكز معظم الخدمات والوظائف
ويمثله كال من (ابو عريش  -صبيا – صامطة – بيش ) ويقترح لهذه المراكز ان تصبح مراكز إقليمية .
المستوى الثالث  :ويشمل كال من (أحد المسارحة – فرسان – الدرب ) وهي تضم معظم الخدمات والوظائف وخاصة اليومية
للقرى الواقعة في نطاقها ويمكن لهذه المراكز أن تصبح مراكز محلية .
المستوى الرابع  :ويشمل كال من (ضمد – العارضة – بيش – الحرث ) .
المستوى الخامس  :وتشمل كال من (الريث – العيدابي – الدائر ) ويمكن للمراكز في هذه المستوى والمراكز في المستوى الرابع
أن تنمو مستقبالا وتصبح مراكز نمو ريفية تخدم المناطق البعيدة عن المراكز الحضرية .
إن هذا التسلسل الهرمي سوف يعمل على إيجاد شبكة مدن مترابطة تعمل على زيادة العالقة بين المراكز الحضرية والمناطق
الريفية وبالتالي سوف يساهم في ايجاد تخطيط اقليمي أكثر شمولية وفعالية .
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شكل رقم ( )9التصور المستقبلي لمراكز النمو القائمة والمقترحة في منطقة جازان

جازان

المستوى األول

صبيا

المستوى
الثاني

المستوى
الثالث

المستوى الرابع

المستوى
الخامس

صامطة

فرسان

أحد المسارحة

ضمد

الريث

مراكز نمو مقترحة

ابوعريش

الدرب

العارضة

بيش

العيدابي

الحرث

الدائر

مراكز نمو قائمة (حالية )

المصدر  :عمل الباحثة اعتمادا ا على نتائج التحليل االحصائي

55
مراكز النمو ودورها في البعد المكاني للتخطيط والتنمية االقليمية"دراسة تطبيقية على منطقة جازان – جنوبي غربي
المملكة العربية السعودية"باستخدام نظم المعلومات الجغرافية

مراكز النمو ودورها في البعد المكاني للتخطيط والتنمية االقليمية"دراسة تطبيقية على
منطقة جازان – جنوبي غربي المملكة العربية السعودية" باستخدام نظم المعلومات
الجغرافية

ا .هويدا دمحم العطاس

سادسا ا  :تحليل معامل صلة الجوار للمراكز الحالية والمقترحة بمنطقة جازان
إن التوسع في عدد مراكز النمو سوف يقود الى تبدل في نمط التوزيع المكاني للمراكز الحضرية  ,أذ أن مراكز الخدمات
الحالية بالمنطقة كما سبق قوله تتوزع بشكل طولي يمتد بمنطقة السهل األوسط  ,شكل رقم ( (4بينما يخلو القطاع الشمالي
والشرقي من وجود مثل تلك المراكز األمر التي ترتب عليه ظهور مشكالت تنموية عديدة عملت على تأخر المنطقة مقارنة
ببقية مناطق المملكة وحيث تقترح هذه الدراسة مراكز نمو جديدة بلغ عدها عشرة مراكز هي مراكز المحافظات وذلك
اعتما ادا على عدة معايير كما سبق توضيحه.
 ,ويمكننا إيجاد معامل صلة الجوار كما تتوقع الدراسة من خالل زيادة عدد مراكز النمو كما هو واضح في جدول رقم (. )11
جدول رقم ( )11تحليل معامل صلة الجوار للمراكز الحالية والمقترحة بمنطقة جازان
الجار األقرب

المراكز الحالية
والمقترحة
ابو عريش
جازان
ضمد
صبيا
ضمد
ابو عريش
المسارحة
صامطة
صامطة
المسارحة
المسارحة
الخوبة
ابو عريش
العارضة
العيدابي
الدائر
الداير
العيدابي
بيش
الريث
صبيا
بيش
بيش
الدرب
صبيا
ضمد
جازان
فرسان
00
اجمالي المراكز
المصدر  :التحليل اإلحصائي

المسافة الفاصلة كم5
55
03
02
02
02
03
50
03
03
33
53
22
03
31
53.73

معدل الجار
األقرب

0.52

نمط التوزيع

متباعد

وباستخدام أسلوب الجار األقرب على مراكز النمو الحالية والمقترحة جاءت قيمة ل = 1.23وعلى هذا األساس فأن نمط
توزيع مراكز النمو بعد زيادة عددها كما تقترح الدراسة سوف يتغير من نمط متقارب الى نمط أكثر انتشارا  ,مما يعطي أبعاداا
مكانية أكثر اتساعا ا وأكثر تحقيقا ا ألهداف التنمية .

النتائج والتوصيات
أوالا  :النتائج  :يمكن استعراض أهم ما خلصت اليه الدراسة على النمط التالي :
 -0تتمتع منطقة جازان بمميزات نسبية في الموقع الجغرافي والتنوع البيئي والمناخي  ,إال انه لم يتم استغاللها كميزات نسبية
بصورة شاملة خالل خطط التنمية ويبدو ذلك واضحا ا في عدم استكمال مرافق التجهيزات والمرافق األساسية والخدمات
خاصة في المناطق الريفية والبعيدة عن المراكز الحضرية كما أشارت الى ذلك الدراسة الميدانية لهذه الدراسة .
 -5اثبتت الدراسة الميدانية ضعف العالقات المكانية بين المراكز الحضرية الحالية والقرى بمنطقة جازان  ,إذ يبلغ عدد قرى
منطقة جازان بمحافظاتها ( )4978قرية بينما يبلغ عدد البلديات والمجمعات القروية التي تحولت الى بلديات فئة (د و هـ)
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 26بلدية موزعة ومصنفة إلى فئات واذا ما ربطنا بين تلك البلديات والقرى التابعة لها نجد أن المعدل هو بلدية 192 /
قرية األمر الذي ال تستطيع أن تقدم خدماتها بالشكل المطلوب  ,بينما نجد أن القرى المخدومة فقط 1747قرية أي ما
نسبته  %35.0من القرى فقط مخدومة كما بينته الدراسة االستطالعية لقرى مختارة للدراسة .
لقد تبنت خطط التنمية أسلوب التخطيط اإلقليمي الذي يركز على استراتيجية مراكز النمو ولكن تبين من خالل الدراسة
التطبيقية لمنطقة جازان ان تلك المراكز ل م تأخذ طابع التدرج الهرمي وذلك بسبب محدوديتها في مراكز حضرية معينة
وعدم أخذها بأهمية المدن الصغيرة والمراكز الريفية التي لها دورا ا هاما ا في التنمية الشاملة .
اقترحت الدراسة مراكز نمو جديدة واعتمدت في تصنيف مراكز النمو على عدة معايير شملت أربعة عشر متغيراا وأبرز
أسلوب التحليل العاملي لتلك المتغي رات أربعة عوامل أعلى من الواحد الصحيح وأطلق على العامل األول العامل العام أو
المميز وهو العامل الخدمي واالداري .
وبنا اء على ما سبق استطاعت الدراسة تصنيف مراكز النمو المقترحة حسب امكاناتها التنموية  ,حيث أظهرت نتائج التحليل
العاملي المتمثلة في درجات العامل أن هناك تباين مكاني في محافظات المنطقة من حيث مقوماتها التنموية الحالية .
بنا اء على تفعيل استراتيجية التوسع في مراكز النمو بالمنطقة ودعم تلك المراكز بخدمات تنموية سوف يعمل ذلك على
تحقيق أهداف تنموية شاملة تتمثل في تنمية االنشطة االقتصادية واالجتماعية وسوف يعمل على زيادة العالقات القائمة بين
المراكز الحضرية والمراكز الريفية والقرى .
ثانيا ا  :التوصيات :
في ضوء تحليل استراتيجية مراكز النمو الحالية توصلت الدراسة الى التوصيات اآلتية :
 -0الحاجة الماسة الى زيادة عدد مراكز النمو بمنطقة جازان بحيث تغطي جميع منطقة جازان ببيئاتها المختلفة (سهلية
وهضبية و جبلية ) ألن مراكز النمو الحالية غير قادرة على إيصال خدمات التنمية الى جميع أجزاء تلك البيئات وتأتي
آلية التنفيذ لهذه التوصية بتبني وزارة الشؤون البلدية والقروية استراتيجية تنموية أكثر شموالا بحيث تعمل على
التوسع في مراكز النمو بمستويات مختلفة حسب االمكانات والموارد التنموية بكل مركز .
-5ا لعمل على تنمية المناطق الريفية وذلك من خالل االهتمام باألنشطة الصناعية والزراعية في مراكز النمو المقترحة وتأتي
آلية التنفيذ لهذه التوصية من خالل تبني وزارة الصناعة تنفيذ برامج لدعم النشاط الصناعي وذلك بتوفير القروض
الصناعية واالهتمام بالمؤسسات الصغيرة وتشجيع السكان الريفين على العمل بالمهن الريفية التي يمكن ان توفرها
مراكز النمو المقترحة.
 -2العمل على زيادة شبكة النمو الحضرية بالمنطقة من خالل اهتمام امانة منطقة جازان ووزارة الشؤن البلدية والقروية
بتزويد تلك المراكز ببلديات من الفئات ذات االمكانات المادية مما يسهل لها تنفيذ متطلبات التنمية العمرانية بتلك
المراكز او المناطق المحيطة .
 -0تنمية شبكة الطرق في منطقة جازان بفئاتها المختلفة مما يساعد على ربط المراكز المقترحة بالمناطق الريفية من جهة
والمناطق الحضرية من جهة اخرى وتأتي آلية التنفيذ لهذه التوصية بتبني وزارة النقل استراتيجية لتطوير شبكة
الطرق بالمنطقة بشكل تكاملي وذلك من خالل توفر ثالثة أنواع من شبكة الطرق والتي تشمل الطرق السريعة التي تقوم
بربط المراكز الحضرية ببعضه ا إضافة الى الطرق التي تقوم بربط المناطق الريفية بالمراكز الحضرية كما ينبغي
االهتمام بالطرق الز راعية التي تربط مناطق االنتاج بمراكز التسويق وبذلك يتم ربط المناطق البعيدة وشبه المعزولة
بالمراكز الحضرية .

المراجع :
أوالا :المراجع العربية :
 أرباب ،دمحم إبراهيم ( ,)2001تطور النظام الحضري السعودي ونموذج التركيب المكاني دراسة تحليلية ,مجلةدراسات الخليج العربي والجزيرة العربية العدد ( )97الكويت.
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 الديكات ،قاسم بن دمحم ( ,)2000التحضر واستراتيجيات التنمية اإلقليمية في األردن  -مجلة جامعة الملك سعود،كلية اآلداب ،المجلد الرابع عشر.
 العريشي ،علي دمحم ( ,)2002التحليل الكمي لخصائص شبكة الطرق المعبدة في منطقة جازان ودورها فيالعالقات المكانية بين المراكز اإلدارية ،نشرة البحوث الجغرافية ،جامعة عين شمس  -القاهرة.
 العريشي ،علي دمحم ( ,)2003التغيرات التنموية ودورها في تصنيف الخصائص السكانية وتباينها المكاني فيمنطقة جازان بالمملكة العربية السعودية  ,الجمعية الجغرافية الكويتية العدد ( )533الكويت.
 العريشي ،علي دمحم ( ,)2003الهجرة الريفية إلى المدن في منطقة جازان  -دراسة تطبيقية على مدينة صامطة -الجمعية الجغرافية المصرية ،العدد ( )00القاهرة.
 العريشي ،علي دمحم ( ,)2003التخطيط لتنمية القرى والهجر بالمملكة العربية السعودية  -دراسة تطبيقية علىمنطقة جازان.
 وزارة الشؤون البلدية والقروية ( ,)2002استراتيجيات التنمية العمرانية لمنطقة جازان تقرير األوضاع الراهنة ،وكالة الوزارة لتخطيط المدن – الرياض .
 وزارة الشؤون البلدية والقروية ,وكالة الوزارة لتخطيط المدن ( )2005دليل المعايير التخطيطية للخدمات -الطبعة األولى -الرياض .
 وزارة الشؤون البلدية والقروية ,وكالة الوزارة لتخطيط المدن ( )2006(,)2005المخطط اإلقليمي لمنطقةجازان  -التقرير الفني الثاني -إعداد مركز الدكتور عاصم للدراسات االقتصادية والبيئية -الرياض1
 وزارة الشؤون البلدية والقروية ( ,)1980خطة التنمية الثالثة ( -)1985-1980وزارة التخطيط-الرياض. وزارة الشؤون البلدية والقروية ( ,)1985خطة التنمية الرابعة ( )1990-1985وزارة التخطيط -الرياض. وزارة الشؤون البلدية والقروية (,)1990خطة التنمية الخامسة ( )1995- 1990وزارة التخطيط -الرياض. وزارة الشؤون البلدية والقروية (,)1995خطة التنمية السادسة ( )2000-1995وزارة التخطيط -الرياض. وزارة الشؤون البلدية والقروية (,)2000خطة التنمية السابعة ( )2004-2000وزارة التخطيط -الرياض. وزارة الشؤون البلدية والقروية ( ,)2004خطة التنمية الثامنة ( ) 2009 -2004وزارة التخطيط  -الرياض. وزارة الشؤون البلدية والقروية ( )2010خطة التنمية التاسعة ( )2014-2009وزارة التخطيط -الرياض . وزارة االقتصاد والتخطيط ( ,)2010النتائج التفصيلية للتعداد العام للسكان والمساكن  -مصلحة اإلحصاءاتالعامة والمعلومات  -الرياض .
ثانيا ا  :المراجع األجنبية-:
- Arishi, A, (1991) , Towards A Development Strategy . The Role of Small Towns in
Urbanization and Rural Development planning in Jizan Province .Saudi Arabia.
Unpublished ph D thesis University of Salford .
- Conry , M. (1973) , Rejection of Growth centre Strategy in Latin American
)Regional Development planning . Lond Economic Vol. 4 (371-379
- Darwent ,D f, (1969) “ Growth Poles Centres in Regional planning, A
Review , Enviroment and planning 1:5-26.
- Friedmann , N, J. (1966) , Regional Development policy AcaseStuady of
Venezuela , Cambridge, Mass .
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- Funnell, D. (1974) , Service Centres in Teso District, Uganda , unpublished
D. phil. Thesis , University of Sussex .
- Funnell, D (1976) , “ The Role of Small Service Centres in Regional and
Rural Development : With special reference to Eastern Affrica " in A
Gilbert (ed) , Development planning and Spatial Structure , John Wesley and
Sons, New york.
- Glasson, J (1978) , An Introduction to Regional planning : Concepts, theory
and practice 2nd .ed. Hutchinson, London
- Hale, C, (1974) , Alaternative public Policy Consideration in Growth Centre
Development (in ) Growth Centres and Economic Development , Univrsity
of Texas .
- Hwakar, G (1985) , Key Settlemenat Policy and Rural Development
Planning in Central Nigeria , unpubishedPh a thesis, Department Of
Geography, University of Saford
- Misra,R (1972) , " Growth poles and Growth Centres in the contxt of
India’s urban and Regional Development Problem” in Akuklinksi (ed),
Growth Poles and Growth Centres in Regional Planning ,Moulton and Co.,
the Hague.
14-Nichois , v. (1969) , Growrh Poles : an evaluation of their Prouisve effect
Enviroment and planning vol:1 (193-208)
- Obudo, R, ( 1983) Uribanization in kenya: A Bottom-up Approach to
Development Planning , University Press of America, Lanham .
- Rondinell, D and Ruddle, K (1978), Urbanization and Rural Development :
A spatial Policy of Equitable Growth Praeger , NewYork.
)0( ملحق رقم
)استبانة لحصر القرى المخدومة من قبل البلديات والمجمعات القروية (البلديات حاليا
111  وبعد, السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

: أخي الكريم

حيث أنني أبحث في موضوع " أهمية مراكز النمو ودورها في البعد المكاني للتخطيط والتنمية اإلقليمية
"  دراسة تطبيقية على منطقة جازان لذا أضع بين يديك هذه االستبانة وأرجو التعاون, وتتطلب الدراسة استكمال بعض البيانات الالزمة
. في اإلجابة على فقرات األسئلة الواردة بها بشكل وافي
ولكم جزيل الشكر على حسن تعاونكم
,,,,, الباحثة
........... الفئة

........ اسم البلدية أو المجمع القروي
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القرى المخدومة من قبل البلدية أو المجمع القروي (البلديات حاليا)
اسم القرية

المسافة عن البلدية نوعية
الطريق المؤدي الى القرية
أو المجمع (كم)
وعر
ترابي
معبد

نوع الخدمات المقدمة
للقرية

ملحق رقم ()2
"استبانة لمعايير تصنيف مراكز النمو المقترحة "

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته  ,وبعد 111

أخي الكريم :

انني بصدد عمل بحث حول موضوع " أهمية التوسع في استراتيجية مراكز النمو ودورها في البعد المكاني للتخطيط
والتنمية اإلقليمية
 دراسة تطبيقية على منطقة جازان "وتتطلب الدراسة استكمال بعض البيانات الالزمة  ,لذا أضع بين يديك هذه االستبانة وأرجو التعاون
في اإلجابة على فقرات األسئلة الواردة بها بشكل وافي .
ولكم جزيل الشكر على حسن تعاونكم
الباحثة ,,,,,


اسم المحافظة أو المركز ............

أوالا  :المعايير الطبيعية :

 -0الموقع  :سهلي  .........هضبي  .........جبلي .........
 – 5المسافة الى اقرب مركز نمو حالي ...................
من 211-011م
 -2التضاريس  :اقل من 011م
من 011 -21ملم
 -0األمطار  :اقل من 21ملم
أكثر من 211ملم
من 211-511ملم
 -2المياه الجوفية  :طبقات رئيسة .........
 -3التربة
 -7الحرارة

 :تربة ذات صالحية زراعية عالية
تربة ذات صالحية زراعية منخفضة
 :متوسط اقل منْ 52م
متوسط من ْ 21م – ْ 22م

 -3الرطوبة متوسط اقل من 21
متوسط من 71-31

طبقات ثانوية

من 0111 -211م
من 511-011ملم
.........

تربة ذات صالحية زراعية متوسطة
تربة غير صالحة للزراعة
متوسط من ْ 52مْ 21 -م
متوسط من ْ 22مْ 01 -م
متوسط من 31-21
أكثر من ذلك
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 ثانيا ا  :المعايير السكانية :
 -5الكثافة السكانية
 -0سكان المركز ....................
 ثالثا ا  :عدد القرى التابعة للمركز ...............................
 رابعا ا  :المعايير االقتصادية :
 -0المساحات الزراعية .......................
............... , ............. , ............ , ...........
 -5أنواع المعادن :
 -2أنواع المواقع السياحية .............. , ............. , ............ , ............ :
 -0مواقع صيد السمك ................ , ............., ............, ........... :
شبه يومي ( )
يومي ( )
 -2األسواق  :أسبوعي ( )
 خامسا ا  :معايير الخدمات :
 -0الخدمات التعليمية  :مدرسة ابتدائي ( بنين  /بنات)
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ا .هويدا دمحم العطاس
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المصدر  :التحليل اإلحصائي
 -0السكان .

 -5عدد القرى بكل محافظة .

 -2المقومات الطبيعية وتشمل (التضاريس – األمطار – الحرارة – الرطوبة – موارد المياه ).
 -0المقومات الزراعية وتشمل (مساحة األراضي الزراعية بكل محافظة  - %الثروة الحيوانية – الثروة السمكية – عدد
المحاصيل ).
 -2المقومات الصناعية والتعدينية وتشمل (المحالت الصناعية الكبرى – المعادن ) .
 -3المقومات السياحية وتشمل (غابات – أودية – مناطق أثرية – شواطئ – جزر ) .
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ا .هويدا دمحم العطاس

مراكز النمو ودورها في البعد المكاني للتخطيط والتنمية االقليمية"دراسة تطبيقية على
منطقة جازان – جنوبي غربي المملكة العربية السعودية" باستخدام نظم المعلومات
الجغرافية

 -7المقومات التجارية وتشمل (أسواق أسبوعية – يومية – مراكز تجارية كبرى ) .
 -3الطرق وتشمل (رئيسية – ثانوية – إمكانية الوصول ).
 -2الخدمات التعليمية وتشمل (تعليم عام – كليات ) .
 -01الخدمات الصحية وتشمل (مستشفيات – مراكز رعاية أولية ) .
 -00الخدمات اإلدارية وتشمل (بلديات – ضمان اجتماعي – مكاتب بريد – مكاتب خطوط سعودية ).
 -05الخدمات األمنية وتشمل ( شرطة – مرور – دفاع مدني – أحوال مدنية – مكاتب عدل  -جوازات).
 -02الخدمات الدينية وتشمل (هيئة – مكاتب أوقاف).
 -00المسافة ألقرب مركز من مراكز النمو الحالية.
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م.د .حسام نجم الدين عبد
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دراسة في خريطة مدينة بلدروز باستخدام نظم المعلومات الجغرافية
(*)
م.د .حسام نجم الدين عبد
أ.م.د .رقيه مرشد حميد
قسم الجغرافية /جامعة ديالى  -العراق
قسم الجغرافية /جامعة ديالى  -العراق
(**)

يتناول البحث دراسة مدينة بلددروز مدن خدتل يحليد مراحد نأدهي ا ويطور دا ويبداين المسداحة التدي يأدغل ا
عبر الحقب والمراح التي مرت ب ا  .يبلغ مساحة مدينة بلدروز ( 66..77كتدارا) ويقد بدين داتريدي عدر
( )°66 14-_°66 14-شماال وخطي طول ( )°14 4.-_°11 41-شرقا .ينظر الخريطة(.)4
و ي يحتوي ( )47حيا سكنيا من ا ( )6احياء غير مأيده يمتاز ارض ا بموضدع ا السد لي المنبسد
قلي االنحددار و دي يمتدد علدى جدانبي جددول الدروز القدديم الدوي دام يتوسد المديندة القديمدة ويمدر في دا مدن
الأمال الى الجنوب ف و شريام الحياة في ا وبولك نمد المديندة حتدى بلدغ عددد سدكان ا نحدو ( )44416نسدمه
في عام .4146
لقد مرت منطقة الدراسة بارب مراح يطوريدة امتددت االولدى مندو نأدهي ا حتدى عدام  4.61والثانيدة
مددن ( )4..1-4.64والثالثددة مددن ( )4116-4..4والرابعددة مددن ( )4()4146-4111أذ د مرحلددة مددن ددوه
المراح التطورية للمدينة ام ل ا ايجا ا الخاص فدي التوسد واالمتدداد الح دري ويمكدن متحظدة ذلدك مدن
ختل الخرات التي رسم لمنطقة الدراسة في مراحل ا التطورية المختلفة.
مر العراق عبر ياريخدة بالعديدد مدن االزمدات السياسدية واالقت دادية عبدر سدنوايه المختلفده
مأكلة الدراسة ّ :
ف ل وه ال راعات واالزمات اثر في المدينة وايساع ا وايجاه ذلك التوس .
فرضددية البحددث  :يددرثر السياسددات الدوليددة المختلفددة و ددولك االزمددات السياسددية واالقت ددادية فددي يأددك ونمددو
ويوس المدينة و ولك يسا م في شك المدم وايجاه يوسع ا  .خريطة( )4موق مدينة بلدروز من العدراق ومدن
محافظة ديالى.

دراسة في خريطة مدينة بلدروز باستخدام نظم المعلومات الجغرافية
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أ.م.د .رقيه مرشد حميد
م.د .حسام نجم الدين عبد

دراسة في خريطة مدينة بلدروز باستخدام نظم المعلومات الجغرافية

الم در  :الخريطة من عم الباحث اعتمادا على خريطة العراق االدارية وخريطة ديالى االدارية بمقياس
()4:411111
وقددد اعتمددد الباحددث فددي يحليلدده لخريطددة مدينددة بلدددروز علددى مرتيددة ف دداتية نددو
ال وره ( ))4و ولك على الت ميم االساس لمدينة بلدروز .4..6

دراسة في خريطة مدينة بلدروز باستخدام نظم المعلومات الجغرافية

(4144 IKONOSينظددر

28

أ.م.د .رقيه مرشد حميد
م.د .حسام نجم الدين عبد

دراسة في خريطة مدينة بلدروز باستخدام نظم المعلومات الجغرافية

صوره( )4مرتية ف اتية لمدينة بلدروز .4146

الم در :مرتية ف اتية نو .4146 IKONOS
.4المرحلة الموفولوجية االولى منو النأهة:4.61 -
يمي د ت ددوه المرحلددة بطول ددا زمنيددا اال ام التغييددرات في ددا ان د محدددوده وبطي ددة ومددا يمي د
المرحلة ( او الموروث المعماري ل ا ) و عدد من البيويات واالبنية
العامة الجوام والمحال التجارية والخانات( . )4ان المدينة في بداية القرم العأرين عبارة عن قرية صدغيرة
نأهت بجانب ن ر الروز يحيط ا البسايين من ج اي ا المختلفة.
استمرت المدينة بالنمو والتوس وم بداية االحتتل االنكلي ي ان بلدروز عبارة عن بلدة صدغيره يتكدوم مدن
محلتين ما ال درانية في طرف ا الأمالي (حواش القلعة) ومحلة الب انية في الطرف الجنوبي للمدينة شدكل
وه المحتت القديمة نواة مدينة بلدروز الحالية .ينظر الخريطة ()4
ددوه

دراسة في خريطة مدينة بلدروز باستخدام نظم المعلومات الجغرافية
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أ.م.د .رقيه مرشد حميد
م.د .حسام نجم الدين عبد

دراسة في خريطة مدينة بلدروز باستخدام نظم المعلومات الجغرافية

خريطة( )4المرحلة المورفولوجية االولى لمدينة بلدروز(النأهة.)4.61-

الم در :الخريطة من عم الباحث اعتمادا على :
.4مرتية ف اتية نو .4146 IKONOS
.4مديرية بلدية بلدروز قسم المساحة خريطة الت ميم االساس لمدينة بلدروز .4..6
وعلددى الددرغم مددن النمددو البطدديء والتدددريجي للمدينددة لكن ددا ايسددع علددى الددرغم مددن بط ددا فددي ددوة
المرحلة أذ استحدث محلتي الرميلة والسوق بين محلتدي ال ددرانية والب انيدة علدى الجاندب الغربدي مدن جددول
الددروز ينظددر خريطددة( .)4اسس د ناحيددة بلدددروز عددام  4.41وفددي عددام  4.46يددم يهسدديد بلديددة بلدددروز وقددد
ش دت المدينة في وه المرحلة ظ ور المرسسات الخدمية بعد يهسيد الحكومة العراقيدة 4.44نتيجدة للحاجدة
الملحددة الي ددا نتيجددة لت ايددد السددكام المسددتمر أذ بلددغ عدددد سددكان ا ( )6446الددن نسددمة عددام ( )4.46و ددام
( )1441نسمة عدام ( .)4.74ومدن الخريطدة نجدد ام مسداحة مديندة بلددروز بلغد ( )641دم قيسد المسداحة
باستخدام برنامج الــ.GIS
.4المرحلة المورفولوجية الثانية (.)4..1-4.64
وقددد مثل د ددوه المرحلددة حقبددة زمنيددة ل ددا ا ميت ددا فددي يدداريا المدينددة المعمدداري والسددكاني وبقيددة المراح د
المورفولوجية ما ي اال ا مال لما يم انجازه في وه المرحلة وقد ش دت وه المرحلة ظ ور وظاتن وفعاليدات
اقت ادية واجتماعية خلق فرص عم جديده نتيجة ل يدادة عددد سدكام المديندة الدوي بلدغ ( ) 7661نسدمة عدام
4.66نتيجة لتنتعاش االقت ادي الوي عاشته المدينة في دوه المرحلدة والدوي شدم العدراق عمومدا بعدد يدهميم
النف ( )4.64وما رافقه من يطورات سياسية واقت ادية واجتماعية.
وفددي ددوه المرحلددة نفددوت عدددة مأدداري اقت ددادية وخدميددة ادت الددى نمددو ويوسد المدينددة من ددا ينفيددو
ويبلدي شدار بلددروز_ منددلي وبددوره سدا م بتوسد المديندة اضدافة الدى قيدام الج دات الحكوميدة المخت ددة
بتوزي قط االراضي لموظفي الدولة وباسعار مناسبة وانأداء مجمعدات سدكنية ددور جدا ة نفدوي ا الأدر ات
دراسة في خريطة مدينة بلدروز باستخدام نظم المعلومات الجغرافية
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أ.م.د .رقيه مرشد حميد
م.د .حسام نجم الدين عبد
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الخدمات االدارية وال حية والتعليمية و دولك وجدود مسداحات

االجنبية في الجانب الغربي للمدينة وذلك لتر
شاسعة للتوس ( .)4ينظر الخريطة (.)6
يتبين من الخريطة( )6ام مديندة بلددروز ايسدع مسداحت ا عمدا اند عليدة فدي المرحلدة المورفولوجيدة االولدى
بمساحة قددر ا ( )4644دم 4لت دب مسداحة المديندة به مل دا للمدرحلتين األولدى والثانيدة( )6464دم 4أي أم
مسدداحة المدينددة ازدادت بمقدددار( )6أضددعاف المسدداحة فددي المرحلددة االولددى .مددا يتح د مددن الخريطددة ام ايجدداه
( مدينددة بعقوبددة ) وذلددك
ايسددا المدينددة ددام بااليجدداه الغربددي لمنطقددة الدراسددة أي بايجدداه مر د المحافظددة
لتوفر الخدمات افة فدي مر د المحافظدة و دولك نتيجدة للحدرب العراقيدة االيرانيدة فدي دوه الفتدرة ممدا اد الدى
االيجاه بالتوس غربا نحو الداخ العراقي .
خريطة ( )6المرحلة المورفولوجية الثانية لمدينة بلدروز (.)4..1-4.64

الم در :الخريطة من عم الباحث اعتمادا على :
.4مرتية ف اتية نو .4146 IKONOS
.4مديرية بلدية بلدروز قسم المساحة خريطة الت ميم االساس لمدينة بلدروز .4..6
اما في مطل الثمانينات فعلى الرغم من الظروف االقت ادية ال عبة التي عاشدت ا معظدم مددم العدراق
نتيجددة الحددرب اال ام عمليددة التوسد والبندداء والتطددور العمرانددي اسددتمرت مددن خددتل عمليددة يوزيد االراضددي
السددكنية علددى العسددكريين وذوي الأ د داء ومددوظفي الدولددة و ددولك سددا م عمليددات ينفيددو عدددد مددن المأدداري
()6
االسكانية على نمو وايسا المدينة ووض حد لنمو ا العأواتي الوي حدث في مراح سابقه
فاستحدث احياء جديده ي حي الغدير وحي العروبة والعسكري والحسين والفت لوا ام البد للمديندة مدن ام
يتوس بأك قف ات متسارعة استنفوت جمي االراضي المعده للتوسد قبد انت داء المددة المقدرره لنفداذ مخطد
الت ميم االساس فكام ام يم يحديثه عام ( )4.46ليستوعب ما يجري من يوسعات ح رية .
.6المرحلة المورفولوجية الثالثة (.)4116_4..4
فددي ددوه المرحلددة لددم يأد د المدينددة يوسددعات بيددره مددا حدددث فددي المرحلددة السددابقه علددى الددرغم مددن
استحداث مخط الت ميم االساس للمدينة عام ( )1()4..6ففدي بدايدة دوه المرحلدة يغيدرت الظدروف السياسدية
في العراق بحرب الخليج ومن ثم الح ار االقت ادي على العراق وانعكاسايه الخطيره التي اثدرت بأدك بيدر
في مستقب التخطي العمراني في عموم العراق ومنطقة الدراسة بأك خاص فقد ش دت المنطقة جرة اعداد
بيرة من السكام وال سيما سكام االرياف والقر المجاورة ل ا بسبب قلة الموارد الماتية في جدول الروز عدام
( )4..6مما دف بالسكام الى يرك اراضي م والن وح لتستقرار في المديندة وبدولك ازداد عددد سدكام المديندة
لي الى ( )644.1نسمة بعد أم ام ( )44.44نسمة في عام .4.46
ويمكن متحظة الخريطة( )1حيث نجد ام مساحة المدينة لم يتس ثيرا عمدا اند عليدة فدي المرحلدة
السابقة اال بنسدبة قليلدة وذلدك مقارندة اي دا بعددد السدكام الدوين ن حدوا الي دا مدن القدر المجداورة اذ ازدادت
مسدداحت ا بمقدددار ( ).6.ددم 4لت ددب ( )1161ددم 4ل ددوه المراح د الددثتث ونتح د فددي ددوه المرحلددة ام
ايسا المدينه ايجه نحو الأمال والغرب اي ان ا اخوت بااليسا من وين الجانبين .
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خريطة ( )1المرحلة المورفولوجية الثالثة لمدينة بلدروز (.)4116-4..4

الم در :الخريطة من عم الباحث اعتمادا على :
.4مرتية ف اتية نو .4146 IKONOS
.4مديرية بلدية بلدروز قسم المساحة خريطة الت ميم االساس لمدينة بلدروز .4..6
.1المرحلة المورفولوجية الرابعة :4146_4116
في وه المرحلة ش د العراق الكثير من االحداث السياسية وال راعات التي اثرت في واق المدينة
العراقية ففي وه الفترة ام الغ و االمريكي للعراق عام ( )4116وما نتج عنه من عمليات عسكرية طال
جمي مدم العراق اال ام مدينة بلدروز ان شبه مستقره مما جعل ا جاذبة للسكام وذلك لتر العم في ا
خاصة بعد عمليات الت جير القسري الوي يعر ل ا اغلب سكام العراق ومدنه اذ بلغ عدد سكان ا عام 4146
()4
( )44416نسمة بعد ام ام ( )644.1نسمة عام .4..6
في وه المرحلة ازداد عدد االحياء السكنية ومن ا ما و غير مأيد او في طور البناء والتأييد
وبولك ي ب عدد االحياء السكنية في مدينة بلدروز حتى عام  )47( 4146حيا سكنيا.ينظر الخريطة (.)4
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خريطة( )4المرحلة المورفولوجية الرابعة لمدينة بلدروز .4146_4116

الم در :الخريطة من عم الباحث اعتمادا على :

الم در :الخريطة من عم الباحث اعتمادا على :
.4مرتية ف اتية نو .4146 IKONOS
.4مديرية بلدية بلدروز قسم المساحة خريطة الت ميم االساس لمدينة بلدروز .4..6
نجد من الخريطة ( )4أم المدينة أخوت بااليسا من الأمال والجندوب الغربدي للمديندة اي الجد ء
المحدداذي لق دداء بعقوبددة وايسددع مسدداحة المدينددة فددي ددوه المرحلددة ( )6176ددم لت د مسدداحت ا اإلجماليددة
إلى( )6414م ولك نجد من ختل الخرات السابقه جميعا ام المديندة اخدوت بالتوسد بايجدا ين محدددين مدا
ج ة الغرب اي بايجاه ق اء بعقوبة وآخر بايجاه الأمال اي بايجاه ق اء المقدادية ويتح بقاء الجد ء القدديم
م ن المدينة على حالده دوم اي ايسدا فدي مسداحته اال بنسدبة قليلده جددا و دي ( 444دم) فقد و دوا يعدود الدى
الفتددرات السياسددية المتهزمددة بددين العددراق وايددرام ممددا دف د الحكومددة العراقيددة الددى االيجدداه الددى الددداخ العراقددي
ويوزي االراضي و ولك ينفيو مأاري االسكام في االج اء القريبة من مر المحافظة دوم االيجداه شدرقا نحدو
ايرام  .و ان االيسا في المساحة بايجاه الداخ العراقي بمقددار ( )7714دم أي أم ال يدادة فدي دوا االيجداه
ان أ ثر بــ( )4.ضعن االيسا بايجاه الأرق ( المدينة القديمة ) .
االستنتاجات :
.4مرت مدينة بلدروز بارب مراح مورفولوجية عبر ياريخ ا الى االم .
.4لك مرحلة من وه المراح اثر في شك المدينة والتغيرات التي طرأت علية .
 .6من ا ثر المراح التي ايسع في ا مسداحة المديندة دي المرحلدة المورفولوجيدة الرابعدة دي ايسدع المديندة
بمساحة ( 6176م ) و ي اعلى زياده ش دي ا المدينة ختل مراحل ا االرب ثم يلت دا المرحلدة المورفولوجيدة
الثانية حيث ايسع المدينة بمساحة قدر ا ( 4644م) ويلت ا في ذلك بقية المراح المورفولوجية .
مر ب ا العراق اثر في التخطي لنم مديندة معدين ممدا جعل دا يتخدو
 .1ام للظروف السياسية واالقت ادية التي ّ
ايجا ا معين في يوسع ا دوم التوس بايجاه اخر .
 .4غياب التخطي المستقبلي للمدم وعدم وجود بعد في رؤية المستقب للمدينة العراقية واالخو بنظر االعتبدار
التطورات التي يطرأ على المدم والسكام .
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ليددة

ن ددة سددلمام ابددرا يم الدددليمي مدينددة بلدددروز دراسددة فددي جغرافيددة المدددم رسددالة ماجسددتير
التربية للعلوم االنسانية .4144
دمحم ثاب ال ندي داترة المعارف االستمية المجلد الثامن  4.61ص.441
خالص حسني االشعب أصالة المدينة العربية مجلة آفاق عربية العدد( )41بغداد  4.66ص.11
داترة البلدية شعبة ينظيم المددم خريطدة مخطد االسداس لمديندة بلددروز (بياندات غيدر منأدورة )
.4..6
ن ددة سددلمام ابددرا يم الدددليمي مدينددة بلدددروز دراسددة فددي جغرافيددة المدددم رسددالة ماجسددتير ليددة
التربية للعلوم االنسانية .4144
مرتية ف اتية نو .4146 IKONOS
.4مديرية بلدية بلدروز قسم المساحة خريطة الت ميم االساس لمدينة بلدروز .4..6
خريطة العراق االدارية وخريطة ديالى االدارية بمقياس (.)4:411111
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الموارد المائية بحوض أم الربيع بين الوفرة والندرة
الدكتور األستاذ سرتو دمحم والدكتور األستاذ أحمد صدقي
جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بنمسيك  -الدار البيضاء  -المملكة المغربية
شعبة الجغرافيا
الملخص :
يتوووووفر المغوووورب ثلووووم ئووووروا مائيووووة مممووووة رخووووب اتتافمووووا موووون موسووووب ألتوووور بسووووب تووووواتر سوووونوا ر بووووة وأتوووور
جافووووووةز وتتووووووورد اوووووو ب الموووووووارد المائيووووووة بحووووووكر متبوووووواين داتوووووور التووووووراب الووووووو ني حيوووووو تتوووووووفر المنووووووا الحوووووومالية
الغربيووووووة والمنووووووا الجبليووووووة والسووووووموي األ لنتيووووووة ثلووووووم موووووووارد مائيووووووة مممووووووة مسووووووت يدة موووووون وفوووووورة التسوووووواق ا
توووووواي ال طوووووور الر وووووو ز فووووووي حووووووين تعوووووواني المنووووووا الحوووووورقية والجنوبيووووووة موووووون ن وووووو حوووووواد فووووووي الميووووووابز متوووووو ئرة
بانتحار الج اف تاصة في ظر الت لبا المناتية الراانة.
نظوووووور لتبوووووواين توريووووووع الموووووووارد المائيووووووة فووووووي التووووووراب الووووووو نيز فوووووو الدولووووووة أ ل وووووو مجموثووووووة موووووون المحوووووواريع
ووضوووووع ثوووووودة اسووووووتراتيجيا موووووون أجوووووور تعبلووووووة المووووووارد المائيووووووة البا نيووووووة والسوووووو حية والح وووووواظ ثليموووووواز وتح يوووووو
نوووووود مووووون التووووووار وذلوووووك بجلووووو المووووواء مووووون المنوووووا التوووووي تتووووووفر ثلوووووم فوووووائ فوووووي المووووووارد المائيوووووة(حووووووض
في المياب( الجنوب والحرق).
سبو– حوض أم الربيع )زإلم المنا التي تعاني من ن
واووووو ا سيتضوووووال لنوووووا مووووون تووووواي د راسوووووتنا لمجووووواي حووووووض ام الربيوووووع الووووو ر تظمووووور فيووووو ثووووودة تناقضوووووا صوووووارتة ثلوووووم
جميوووووع األصوووووعدة رخوووووب انووووو يعتبووووور مووووون ااوووووب المطوووووادر المائيوووووة فوووووي المملكوووووة المغربيوووووةز فموووووو يتكوووووو مووووون ثووووودة
مجوووووارر مائيوووووة دائموووووة وموسووووومية تحوووووكر روافووووود للنمووووور الرئيسوووووي فوووووي الحووووووض واوووووو نمووووور أم الربيوووووع .ينبوووووع أساسوووووا
موووووون جبوووووواي األ لوووووو المتوسوووووور موووووون ارت وووووواد  0011متوووووور وتبلووووووة مسوووووواحة الحوووووووض  43743كيلووووووومتر مربووووووع ويعوووووود
مووووون أ ووووووي األنموووووار فوووووي المغووووورب وذلوووووك ب  331كيلوووووومتر كموووووا يحتضووووون الحووووووض ميووووواب جوفيوووووة ممموووووةز تتمثووووور فوووووي
ثوووودة فرشووووا مائيووووة منتحووووورة فووووي م تلوووو منا ووووو ز يووووتب تغوووو يتما ثموموووووا موووون ذوبووووا ئلوووووو جبوووواي األ لوووو الكبيووووور
والمتوسر ال ر يعتبر أكبر تزا للمياب في المغرب.
رخوووووب أاميوووووة اووووو ا الحووووووض فانووووو يعووووواني مووووون تراجوووووع مداتيلووووو مووووون الميووووواب فوووووي ظووووور التغيووووورا المناتيوووووة الراانوووووة
التووووووي تتظووووووافر مووووووع التباينووووووا ال طوووووولية والسوووووونوية للتسوووووواق ا الم ريةوكثافوووووو ة االسووووووتغاي ئووووووب النمووووووو الووووووديموخرافي
السوووووووريع ز اووووووو ا موووووووا ينووووووودر بمحووووووواكر مائيوووووووة فوووووووي المسوووووووت بر سووووووو تنعك بحوووووووكر سووووووولبي ثلوووووووم م تلووووووو األنحووووووو ة
االقتطووووووادية االجتماثيووووووة والبيليووووووة بووووووالحوضز وتعموووووور الدولووووووة ثلووووووم مواجمووووووة اوووووو ب المحوووووواكر تاصووووووة المرتب ووووووة
بثلووووووووه الميووووووواب السووووووو حية والبا نيوووووووة وال يضوووووووانا مووووووون تووووووواي مجمو ثوووووووة مووووووون اإلجوووووووراءا ال انونيوووووووة والت نيوووووووة
للح ووووووواظ ثلوووووووم المووووووواء أامموووووووا قوووووووانو المووووووواء  ,وقووووووود وضوووووووع اووووووو ا ال وووووووانو كتحوووووووريع جديووووووود يووووووونظب اسوووووووتعماي
الملكالعامالمائي في جميع ربود المملكة المغربية.
الكلمووووووووا الم تووووووووا  :حوووووووووض ام الربيووووووووعز الثووووووووروا المائيووووووووةز الموووووووووارد المائيووووووووةز التغيوووووووورا المناتيووووووووة الراانووووووووةز
المجارر المائيةز قانو الماء.
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ت ديب:
يتوفر المغرب على موارد مائية مهمة رغم تباين معدالت الموارد المائية من موسم ألخر بسبب تواتر سنوات رطبةة أخخةرج فافةة
أتتوزع هذه الموارد المائية بشكل مختلف داخل التراب الوطني حية تتةوفر المنةاطل الشةمالية الغربيةة أالمنةاطل الببليةة أالسةهو
األطلنتية على موارد مائية مهمة مستفيدة من أفرة التساقطات خال الفصةل الرطةب فةي حةين تعةااي المنةاطل الشةرقية أالمنةاطل
البنوبية من اقص حاد في الموارد المائية متأثرة بااتشار البفاف.
اظر لتباين توزيع الموارد المائية في التراب الوطني فإن الدألة خطلقت مبموعة من المشاريع أأضعت عدة استراتيبيات من خفل
تعبئة الموارد المائية الباطنية أالسطحية أالحفاظ عليها أتحقيل اةوع مةن التةوازن أ لة ببلةب المةا مةن المنةاطل التةي تتةوفر علةى
فائض في الموارد المائية(حوض سبو– حوض خم الربيع) إلى المناطل التي تعااي اقص في الموارد المائية (البنوب أالشرق).
-Iالوسر ال بيعي لحوض ام الربيع

– 0الموقع:
يمتد حوض خم الربيع من فبا األطلس المتوسط أالكبير شرقا إلى المحيط األطلنتي غربا,حي يحده شماال حوض خبو رقةراق أفةي
الشما الشرقي حوض سبو أفي الشرق حوض ملوية أغريس أيحده فنوبا حوض تااسيفت أدرعة أتبلغ مساحة حوض خم الربيةع
 43743كيلومتر مربع أيعتبر اهرخم الربيع النهر الرئيسي في الحوض ااظر الخريطة رقم .1
ال ري ة رقب:0تري ة األحواض المائية بالمغرب

المطدر :ثمر يدور باستعماي برنامج map info:
2
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– بوخرافيةوجيولوجية حوض أم الربيع:
من الناحية الطبوغرافية يتكون حوض خم الربيع من عدة أحدات تضاريسية أهي :هضبة الفوسفاط أالرحامنة أسهل تادلة
أالبحيرة أالكنتور أتساأت إلى فااب فز من سهل دكالة أالبز الغربي لألطلس المتوسط هذهالوحدات التضاريسية
تتميزبتاريخ فيولوفي مختلف يتبلى كالتالي:
جباي األ ل المتوسر :يتشكل المبا األطلسي عموما من صخور الزمن البيولوفي الثااي خاصة صخور الكلةس التةي
خضعت لطي عنيف أااكسرت أرفعةت فةي الةزمن البيولةوفي الثالة أتكةون الغطةا الملتةوي فةي الليةاج أالبوراسةي
الكلسي أيعتبر خساج هذه الببا األطلسية أيميزها عن تلة التةي تظهةر هيئتهةا مسةطحة فةي األطلةس المتوسةط الغربةي
التي تعود إلى الرباعي أتنتشر به تشكيالت تعود إلى الترياج البوراسي كما توفد بمنطقة ميدلت تكوينات مةن الكراايةت
تعود إلى ما قبل الكمبري.
اضبة ال وس ا :يعود تكوينها إلى الزمن الرابةع أتتكةون مةن صةخور رسةوبية حية تتكةون مةن مةواد عضةوية متحبةرة
تتخللها خصداف الرخويات التي ااغمرت في مياه البحر مند ماليين السةنين .كمةا ينتشةر فيهةا الكلةس األكتةر مقاأمةة أتعةود
هضاب الفوسفاط في األصل إلى مةا تحةت التريةاج لة خن قاعةدة الةزمن البيولةوفي األأ بقيةت قةارة ألكنهةا خصةيبت
خحيااا بتحدبا ت على مسافات شاسعة خدت إلى ظهور كتل قديمة أخحواض رسوبية شاسعة مكسوة بغطا ات صخرية قليلة
السم أتكون الصخور الرسوبية غالبية هذه الكتل الهرسينية.
مرت عا الرحامنة :تتكو من صخور رسوبية تعود لحقبة البليوزية  .تتميةز بااتشةار الطيةات أيوفةد بهةا غطةا صةخري
فيبواابهةةا يعةةود إلةةى الةةزمن الثةةااي أهةةي مكواةةة مةةن صةةخور قديمةةة أهةةي فةةي األصةةل كثةةل هرسةةينية سةةطحتها عوامةةل
التعرية أتبرز بها خعراف طويلة مكواة من الكراايت أالكوارتزيت.
اضبة الكنتور وسمر البحيرة ومط تساو :تشكل المنطقة امو فا لحوض رسوبي تغطيها تشكيالت صخرية تعود إلةى
الترياج أالكريتاسي أالميوسين قبل الحركات األألى لألطلسي هذه التكوينات تتدفل من الشما أتندج تحت السةهل إلةى
البنوب أقد تمت تغطيتها من قبل التكوينات القارية التي تعود الى الزمن الرابع.
سمر تادلة:يتكون من رأاسب غير متبااسة أقدكان في األصل عبارةعن مقعر غمرته اإلرسابات البحرية أالقارية.
- 3ن اذية الط ور وم اومتما للتعرية :
يتميز حوض خم الربيع عموما بتنوع خشكاله التضاريسية التي تسمح في افس الوقت بتنةوع الصةخور المكواةة لةه أالتةي يكةون
لها تأثير مختلف أمتباين علةى افا يةة المةا إلةى فااةب تبةاين مقاأمتهةا لعوامةل التعريةة فةي مختلةف منةاطل الحةوض ابةد خن
المناطل التي توفد بها الصةخور المتحولةة أالصةخور الرسةوبية المقاأمةة أالصةخور البركاايةة تضةعف التعريةة ممةا يةنعكس
علةةى افا يةةة الصةةخور (سةةفوا األطلةةس المتوسةةط الغربيةةة) عكةةس المنةةاطل التةةي تنتشةةر فيهةةا إرسةةا بةةات الربةةاعي أالصةةخور
الرسوبية كالحبر الرملي أالكلس أالرمل (مةثال بةالقرب مةن المصةب) هكةذا تظهةر لنةا العالقةة الوثيقةة بةين اوعيةة الصةخور
أالتعرية أالنفا ية التي قد تلعب دأرا مهما في تغذية الفرشة المائية أبالتالي الرفع مةن احتيةاطي الفرشةاة المائيةة التةي تنتشةر
في مختلف فهات حوض خم الربيع .

 – 3المع يا المناتية بحوض أم الربيع:
يتأثر حوض خم الربيع بخصائص المناخ المتوسةطي الةذي يسةود أسةط أشةما المغةرب أالةذي يتميةز عمومةا بعةدم ااتظةام
التساقطات أبارتفاع درفات الحرارة حي يتميز بشتا دافئ رطب أصيف حار أفاف أيتأثر الحوض عمومابةالمثثرات
الصحراأية الشرقية (رياا الشركي) أكذل البنوبية الشةرقية (القبلةي) خاصةة فةي فصةل الصةيف ممةا يسةاهم فةي ارتفةاع
معد التبخر مما ينعكس على صبيب المياه في الحوض كما يثثر على اظام البريان.
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أيصل معد التساقطات بحوض خم الربيع إلى  335ملم في السنة تتةراأا مةابين  1155ملةم فةي األطلةس المتوسةط أ455
ملم في مصب النهر كما تتسةاقط الثلةوع علةى المنةاطل التةي يزيةد علوهةا عةن  055متةر فةوق سةطح البحةر بمعةد  05يةوم
مطري في السنة أتتراأا درفةة الحةرارة المسةبلة بةالحوض مةابين  °15درفةة أ °35درفةة ممةا يةنعكس علةى معةدالت
التبخر التي تصل إلى  1055ملم فةي السةنة فةي سةاحل الحةوض أ 0555ملةم فةي المنةاطل الداخليةة أتسةبل خعلةى معةدالت
التبخةةر بشةةهري يوليةةوز أغشةةت بمعةةد  455ملةةم أتوضةةح لنةةا الخريطةةة التاليةةة موقةةع حةةوض خم الربيةةع ضةةمن خريطةةة
التسةاقطات بالمغربةةإ يظهةةر لنةةا خاةةه يقةةع ضةةمن مبةةا شةةبه قاحةل يعةةرف تسةةاقطات ضةةعيفة إلةةى متوسةةطة ممةةا يةةنعكس علةةى
الخصائص الطبيعيةلحوض خم الربيع .
ال ري ة رقب : 2-تباين التساق ا داتر تراب المملكة المغربية

google images
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ال ري ة رقب : 4-تري ة ت و تساور االم ار

المطدر :التطميب المديرر للتميلة المدمجة للموارد المائية بحوض ام الربيع دجنبر  . 2101مجموثة  ONAص9
توضح الخريطة التالية متوسط معدالت التساقطات في حوض خم الربيع أتوضح لنا كذل كميات التساقطات التي سبلت في مختلف مناطل
الحوض كما توضح لنا ترافع معدالت التساقطات في  07سنة األخيرة أ ل رافع باألساج إلى التغيرات المناخية التي يعرفها العالم
أالمتمثلة في ارتفاع درفة حرارة كوكب األرض أتوالي سنوات البفاف مما سيكون له األثر الكبير في تبدد المياه السطحية خأ البوفية
أكذا التأثير المباشرعلى الحصيلة المائية بحوض خم الربيع.
عمومةةا فمعةةدالت التسةةاقطات فةةي الفتةةرة مةةا بةةين ( )0557- 1805خثبتةةت خن هةةذه المعةةدالت شةةهدت ترافع ةاب % 13فةةي  07سةةنة
األخيرة.
جدوي رقب:0التساق ا الم رية بحوض أم الربيع
التساق ا الم رية بملب ببع
الطغر
2110
المعدي

األحواض

األحواض
2119

427
303
342
ثالية أم الربيع
097
231
233
أم الربيع األوسر
233
271
202
وادر العبيد
293
292
473
وادر األتضر -تساو
032
291
244
سافلة أم الربيع
المطدر :وكالة الحوض المائي أم الربيعز أرشي الحالة الميدرلوجية في حوض أم الربيعز أبرير  2102ص2:
 -IIالموارد المائية في حوض ام الربيع
_ – 0مع يا ايدرولوجية :
يتكون حوض خم الربيع من عدة مباري مائيةة دائمةة أموسةمية تشةكل رأافةد للنهرالرئيسةي فةي الحةوض أهةو اهةر خم الربيعوينبةع
خساسا من األطلس المتوسط من ارتفاع  1055متر أتبلغ مساحة الحوض  43743كيلةومتر مربةع أيعةد مةن خطةو األحةواض فةي
الموارد المائية بحوض أم الربيع بين الوفرة والندرة
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المغرب أ ل ب  335كيلومتر من الشرق في اتباه الغرب .يتكون اهر خم الربيع في منابعه العليةا مةن عةدة عيةون اشةيطة أغنيةة
أمباري مائية خبرزها أاد فالت  ...Oued Fellatهذه الينابيع أاألأدية هةي التةي تضةمن اسةتمرارية البريةان لهةذا النهةر بعةد
ل يأخذ أاد خم الربيع اتباه شرقي – غربي في الهضبة الوسطى ,ثم يتبه إلى البنوب الغربي قبل خن يمر من مدينة خنيفرة تةارة
شماال أتارة فنوبا أيصل إلى مصبه بمدينة خزمور أيستفيد فةي فريااةه مةن عةدة رأافةد مهمةة مثةل أاد تسةاأت أاألخضةر الةذي
يشكل فز ا مهما من حوض خم الربيع حي تبلغ مساحة حوضه  3070كلم 0إلةى فااةب أاد سةرأ أأاد العبيةد أيتميةز حةوض خم
الربيع بتوفره على عدة بحيرات مثل بحيرة خزكزة خكلمان  Aguelmame Azegzaأيحتضن الحوض كذل مياه فوفيةة مهمةة
تتمثل في عدة فرشات مائية منتشرة في مختلةف مناطقةه مثةل :فرشةة تادلةة التةي تضةم فرشةة ميةاه بنةي عميةر أبنةي موسةى فرشةة
الشاأية الساحلية أكذل فرشة تساأت أفرشة البحيرة ...أتبين الخريطة التالية بعض المعطيات الهيدرأغرافية بحوضأم الربيع:

تري ة رقب :3الحبكة الميدروخرافية بالحوض المائي ألم الربيع:

دراسةالتطميب المديرر للتميلة المدمجة للموارد المائية بحوض ام الربيع دجنبر 2101مجموثة  ONAص01
إاطالقا من هذه الخريطةاالحظ خن حةوض خم الربيةع يتميةز بشةبكة هيدرأغرافيةة مهمةة تتكةون خساسةا مةن أاد ام الربيةع أرأافةده
األساسية :أاد العبيد أاد تساأت أاد لخضر ...أالانسى كذل خهمية المياه الباطنية التي تنتشر في مختلف مناطل الحوض.
ا–المياب الس حية
يتوفر حوض خم الربيع على مياه سطحية متنوعة تتمثل في عدة عيون أشالالت أأديان يتم تغذيتها عموما من أبان ثلوع
فبا األطلس الكبير أالمتوسط الذي يعتبر خزان للمياه في المغرب.
تبةةين الصةةورة خهميةةة المنةةابع التةةي تشةةكل قةةوة اهةةر خم الربيةةع حي ة تتكةةون هةةذه العيةةون مةةن حةةوالي  35عةةين مةةابين العذبةةة
أالمالحةة أالتي تسةةتفيد عمومةا مةةن كميةات الثلةةوع الكبيةرة المتسةةاقطة فةوق فبةةا األطلةس المتوسةةط أكةذا التسةةاقطات المهمةةة
المسبلة في المنطقة أالتي بلغ متوسطها في الفترة 0557- 1805إلةى  855ملةم فةي عاليةة الحةوض أهةذا مةا يفسةر ااتشةار
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مبموعة من الشالالت مثلشال خأزأد في اواحي خزيال أتنتشر فةي الحةوض كةذل عةدة بحيةرات أعيةون خاصةة فةي عاليةة
الحوض أيوضح البدأ الثالي خهمية هذه البحيرات.

جدوي رقب  –2أاب البحيرا والعيو والحاال التابعة لحوض ام الربيع :
إسب البحيرة أو الحاي
أركزة أكلما
AguelmameAzegza
أب ا أكلما
Abekhan Aguelmane
شاال أورود
la Cascade d’Ouzoud

الموقع الجغرافي

المساحة

ال طائ

 41كلب ثن تني رة

حوالي  22اكتار

ثمالة تني رة

ال وي  711متر
العرض  311متر

تعنوووووي البحيووووورة ال ضوووووراء ويطووووور
ثم مووووا إلووووم  22متوووور وتحووووير بمووووا
مرت عا من الكل .
بحيرة جبلية در أصوي كاريستية .

 22كلب ثن تانت و  031كلب
ثن مراكش

يسووو ر المووواء مووون ارت ووواد  001متووور
وتحوووكر واد أورود الووو ر يطووو فوووي
واد العبيد .
المطدر:مديرية المياب والغابا بالربا .2117

يستفيد اهر خم الربيع بشكل عام من تنوع أتعدد رأافده مثل أاد األخضر أأاد تسةاأت أأاد العبيةد ...أالعيةون التةي تعمةل
على تغذيتهلكنها تتميز باختالف صبيبها أكميات المياه البارية فيها من سنة ألخرج حسب اخةتالف الفصةو  .أيقةدر معةد
المياه السطحية التي يتم تصريفها بالحوض بحوالي  4035مليون متةر مكعةب فةي السةنة أقةد تصةل إلةى  0455مليةون متةر
مكعب كأعلى كميةة أقةد تةنخفض إلةى  1455متةر مكعةب أقةد عرفةت مبموعةة مةن العيةون التةي تةزأد أتغةذي حةوض خم
الربيع ترافعا في صبيبها في السنين األخيرة اتيبة تةوالي سةنوات البفةاف أتزايةد معةدالت التبخةر مثةل :عةين اكلةي أعةين
بسيبيسا في حةين االحةظ بةأن بعةض العيةون تعةرف اسةتقرارا فةي صةبيبها مثةل عةين خسةردأن فحسةب المعطيةات الخاصةة
بوكالةةةةة الحةةةةوض المةةةةائي خم الربيةةةةع فقةةةةد ساهمتالتساقطاتالمطريةالمسةةةةبلةخاللهذهالفترة(شةةةةتنبر – 2009خبريةةةةل 0510
10
)فيالرفعمنصبيبالعيواالمتوافدةعلىصعيدحوضأمالربيع حيثسبلصبيبعينأسةةةةةةةةةةةةةةةردأازيادةتقدرب
٪بالنسبةللسنةالعادية معصبيبأقصىبلغ / 1276ثخاللشهردفنبر.2009

ب–المياب الجوفية
يتوفر حوض خم الربيع على احتياطي مهم من المياه البوفية لكنها تتوزع بشكل متفاأت بين مختلف مناطل الحوض خهمها
 :طبقة المياه البوفية بتادلة فرشة مياه بني موسى فرشة مياه الدير بني موسى فرشة مياه بني عميرأخزيال أتساأت
أخخيرا فرشة مياه الخميسات الشاأية أتختلف من حي معد احتياطها من المياه أكذا العمل الذي توفد به المياه إلى
فااب اختالف مواردها أتصريف مياهها أتبين الخريطة  - 5-توزيع المياه البوفيةفي حوض خم الربيع.
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تري ة رقب -3ال رشاة المائية بمجاي وكالة الحوض المائي أم الربيع:

المطدر:مديرية المياب والغابا
ااطالقا من الخريطة يتضح لنا خاحوض خم الربيع يضم عدد كبير من الفرشاة المائية الباطنية أالتي تتمثل في:


فرشةتادلة :تمتد هذه الفرشة المائية على مساحة  15555كلم مربع أتوفد شما أاد خم الربيع أتمتد على فز مهم
من سهل تادلة (خاظر الخريطة) .أتتكون عموما من الكلس أالكلس الدألوميتي أيتراأا سم طبقة المياه البوفية فيها
مابين  05متر أ 05متر أهو متغير حسب السنوات أالشهور أتعتمد في مداخيلها من المياه على عدة عناصر أتلعب
دأرا مهما في السقي بسهل تادلة.
فرشة بني ثمير:تمتد على مساحة  055كلم مربع أيتراأا سم الفرشة المائية بها عموما مابين  35أ 155متر .أقد
يصل عمقها إلى  15متر فنوب خبي البعد أ  055متر شما دارألد زيدأا أتتكون خساسا من الكلس أالحبر
البيري أتعتمد على تسرب مياه السقي أالتساقطات (خاظر البدأ  )- 3-أتلعب دأرا مهما في السقي بالمنطقة.
فرشة الحاويةالساحلية:تمتد على مساحة  1055كلم مربع أتقع على الضفة اليمنى لواد خم الربيع .أتعتمةد فةي مةداخيلها
بشكل كبير على تسربات مياه األمطار.



فرشة بني موسم:تمتد على مساحة  003كلم مربع أتتكون من تشكيالت من الكلس أالحبر البيري الذي يعود لفترة
الفيالفرأاشي أالرباعي القديم أيتراأا سم طبقة المياه البوفية مابين  135متر أمستوج أاد خم الربيع أ ل في
اتباه فبا األطلس.يصل سم طبقة المياه البوفية إلى  455متر فنوب دار ألد زيدأا أتلعب دأرا مهما في توفير
مياه السقي بالمنطقة.







فرشة المياب الدير:تمتد على مساحة  335كلم مربع أيتراأا سم طبقة المياه البوفية فيها مابين  155أ 105متر .أتمتد
في السفوا الغربية لألطلس المتوسط أصوال إلى مدينة بني مال أتعتمد في مداخيلها على األمطار أتسربات مياه السقي.
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 فرشة المياةتساو الس لم:تمتد على مساحة  355كلم مربع أيتراأا سم طبقة المياه فيها مابين  15أ 05متر أتعتمد
في مداخيلها على التسربات من األمطار أمياه السقي أفريان األأدية.
 فرشة البحيرة:تمتد على مساحة  355كلم مربع أيغلب على تكوينها الحبر الرملي إلى فااب إرسابات الرباعي
أالنيوفين أتلعب دأرا مهما في الفالحة السقوية بالمنطقة.
أيبين لنا البدألرقم 4الحصيلة المائية بمليون متر مكعب في السنة في الفرشاة المائية بحوض خم الربيع :
جدوي رقب :4الحطيلة المائية في ال رشاة المائية بمليو متر مكع في السنة في حوض أم الربيع .
بني ثمير

الدير

تادلة
العمي ة
340,3
1,1
000,1
1,4
340,0
421,4
021,1
91,1
1,1

مع يا حوي الحطيلة
 التساق ا .
 التسرب من األودية.
 تدف ا المياب الجانبية.
 تسربا مياب الس ي.
مجمود المداتير:
 المياب المتسربة إلم األودية.
 مض ا الس ي.
 التسرب إلم فرشاة مائية
أتر .
 التب ر .
371,4
042,2
034,0
مجمود تطري المياب:
- 40,3
- 03,0
- 21,2
الحطيلة:
المطدر :التنافسية االقتطادية بالمغرب ص 02
7,1
1,1
77,3
30,0
044,4
07,9
90,1
33,1
1,1

3,4
3,0
07,3
09,9
007,7
0,2
70,1
21,1
1,1

البحيرة

3,1
0,2
41,0
41,4
22,1
02,9
22,3
42,3
1,1

33,1
1,1
7,1
01,0
22,0
2,1
00,1
4,1
9,3

بني
موسم
01,1
1,1
07,3
70,3
072,1
00,0
032,0
33,1
1,1

الحاوية
الساحلية
07,3
1,1
0,1
1,2
09,0
0,2
01,1
3,1
4,1

تساو

70,9
- 3,9

012,3
- 49,7

212,0
- 22,0

09,2
- 1,0

االحظ ااطالقا من البدأ السابل خن فل الفرشاة المائية في حوض خم الربيع تعااي من ترافع مداخيلها من المياه أاعتمادها
بشكل كبيةر علةى تسةرب الميةاه الناتبةة عةن التسةاقطات المطريةة فةي حةين ابةد خن مةا يةتم اسةتهالكه مةن خاللهةا يتبةاأز معةد
المداخيل في كل من فرشة المياه بتادلة أبني عمير أبني موسى أالدير أالبحيرة أتسةاأت باسةتثنا الشةاأية التةي تعةرف بعةض
التوازن لحد ما ل خن الخصاص يصل إلى حوالي  135مليون متر مكعب في السنة هةذا مةا ينةدر بكارثةة مائيةة فةي المسةتقبل
خاصة في ظل التغيرات المناخية أكثافة االستغال ثم النمو الديموغرافي السريع .
أحسةةةةةب المعطيةةةةةات األخيةةةةةرة لوكالةةةةةة الحةةةةةوض المةةةةةائي ألم الربيةةةةةع فإاتطورمستوىالفرشةةةةةاةالمائية يظلمتبايناحسبخاصةةةةةيات
كلفرشةعلىحدة أمدىتأثرهابالتسةةةةةةةةةةةةةةةاقطات المطريةأمستوياتاالسةةةةةةةةةةةةةةةتغال  .فقةةةةةةةةةةةةةةةد عرفتالفرشاةالمائيةالسةةةةةةةةةةةةةةةطحيةلتادلة
ببنيعميرأبنيموسىاستقراراخالاللفترةالممتدةمابينشةتنبر  2011أمةارج  2012بحيثااخفضمسةتوىالطبقةالمائيةلبنيعميربحوالي
متةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر.
0.10متةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر بينماتمتسبيالرتفاعبالطبقةالمائيةلبنيموسىخاللنفسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالفترةحيثبلغحوالي0.40
أبخصوصالفرشاةالمائيةالعميقةبتادلةأهضبةالفوسفاط فيبقىتأثرهابالتسةةةةاقطاتالمطرية متوسطامقاراةبالفرشاتالمائيةالسةةةةطحية فقد
سبلتالفرشةالمائيةللبحيرةاستقرارافيمسةةتوياتها خمةةا بالنسبةللفرشةالمائيةلتساأتالسفلى فقدعرفتااخفاضةةابلغحوالي  0.25متةةر .
شهدت مستويات الفرشةة المائيةة فةي حةوض خم الربيةع ترافعةا كبيةرا فةي السةنين األخيةرة أيظهةر لنةا لة ااطالقةا مةن الخةرائط
البييزأمترية التي توضح مستويات أفود المياه في عمل األرض.
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 السدود (:أاب السدود-الوضعية)تنتشر في حوض خم الربيع مبموعة مهمة من السدأد أالتي تلعب دأرا مهما بالنسبة للقطاع الفالحي أتوفير المةا الصةالح
للشرب لمختلف التبمعات السكااية في الحوض إلى فااب توفير كمية مهمة من الطاقةة الكهرمائيةة أتوضةح الخريطةة 13-
 -خهم السدأد في حوض خم الربيع.

تري ة :2-أاب السدود بحوض أم الربيع

المطدر :التنافسية االقتطادية بالمغرب ص 03

يظهر لنا من خال الخريطة رقم  0خن حوض خم الربيع يضم عدة سدأد أهي  :سد بين الويدان سد المسيرة سد خيت
مسعود سد موالي يوسف سد سيدي ادريس سد خحمد الحنصالي(دشر الواد) سد سيدي سعيد معاشو.
أقد تم إاشا هذه السدأد في فترات تاريخية مختلفة فمنها من خاشأ في الحقبة اإلستعمارية أمنها ما خاشأ بعد اإلسةتقال  .أقةد
عمل المغرب على إطةالق براةامم مهةم مةن خفةل الحفةاظ علةى الثةرأة المائيةة مةن الضةياع ,مةن خةال إطةالق مبموعةة مةن
المشةةاريع النافحةةة أالمهمةةة .أالتةةي سةةاهمت فةةي تةةوفير المةةا الصةةالح للشةةرب أالطاقةةة الكهرمائيةةة إلةةى فااةةب النهةةوض
بالفالحةالسقوية في البالد أقد تم إطالق سياسة السدأد من قبل المل الراحل الحسةن الثةااي سةنة  1800فةي إطةار مشةرأع
سقي مليون هكتار .هذه السياسة التي تهدف إلى تخزين مياه السنوات المطيرة إلستعمالها فةي السةنوات البافةة  ) 1( ,عمومةا
فسياسة السدأد إستفاد منها حوض خم الربيع بشكل كبير.
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أيبينالبدأ التالي خهم السدأد المنبزة في حوض خم الربيع :
جدوي رقب  :3أاب السدود المنجزة في حوض أم الربيع:
إسب السد

تاريخ إنجارب

الواد المنجز ثلي

أحمد الحنطالي

2110

أم الربيع

أاداف السد

ال اقة اإلستيعابية بمليو متر
مكع
731

الس ي وال اقة

أي مسعود

2114

أم الربيع

03

الس ي وال اقة

المسيرة

0979

أم الربيع

2721

الس ي وال اقة

إيم و

0931

أم الربيع

00,2

الس ي وال اقة

سيدر سعيد بن
معاشو
بين الويدا

0929

أم الربيع

0,3

الس ي وال اقة

0933

واد العبيد

0234

الس ي وال اقة

أي وردة

0933

واد العبيد

3

الس ي وال اقة

الحسن األوي

0902

واد األتضر

233

الس ي وال اقة

سيدر ادري

0901

واد األتضر

0,4

الس ي وال اقة

موالر يوس

0929

واد تساو

020

الس ي وال اقة

تيمونتين

0979

واد تساو

3,4

الس ي

المطدر:التنافسية االقتطادية بالمغرب ص 0

أتلعب السدأد المغربية دأرا مهما كذل في توفير الطاقة الكهرمائية أيبين البدأ التالي خهمية المشاريع المنبزة أالهادفة
إلى تحقيل االكتفا الداتي بالنسبة لمصادر الطاقة :
جدوي رقب  :3المحاريع الموجمة إلنتا ال اقة الكمرومائية في حوض أم الربيع :
السد -المعمر

تاريخ بداية العمر

بين الويدا
أفورار
موالر يوس
الحسن األوي
المسيرة
إيم و
الدوارا

0933-0934
0933
0973
0990
0901
0939-0937
0931

الطبي ب م/4ه
032
30
31
31
231
012
011

ارت اد السد ومن ة
س و المياب بالمتر
013
204
02,3
000,0
37,3
42
21,9
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0929

سيدر سعيد بن
معاشو
0942-0943
قطبة الزيدانية
2114
أحمد الحنطالي
2114
أي مسعود
2119
تن ني
2101
البر
المطدر  :وكالة الحوض المائي ألم الربيع 2117

74,0

07

71

24,2
021
21
23
23

47,4
02,2
00
03
012

07
241
43
011
021

أيبين المبيان –  - 10كمية الطاقة الكهرأمائية المنتبة في السةدأد المقامةة علةى حةوض خم الربيةع بمليةون كيلةواط فةي السةاعة
الى فااب متوسط اإلاتاع الطاقي أ ل في الفترة الممتدة من  1805إلى سنة .0553
أخمام خهمية توفير الترأة المائية في ظل النمو الديموغرافي السريع أضةعت الدألةة المغربيةة مبموعةة مةن مشةاريع السةدأد
المزمع إابازها في خفل سنة  0505في حوض ام الربيع أيبين البدأ التالي خهم هذه المشاريع .
أحسب المعطيات األخيرة لوكالة الحوض المائي ألم الربيع خال الفترة الممتدة مةن شةتنبر  0511إلةى مةارج  0510فقةد
بلغتالوارداتالمائيةالمسبلةبحقينةالسةةةةدأد ماينةةةةاهز  1210مليةةةةوام  3مسةةةةبلةبذلكعبزاإفماليابلغ 37 %
مقاراةمعمعداللوارداتلنفسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالفترة مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن السةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةنة الماضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةية
.أبلغتالوار داتالمسبلةخاللشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةهراوابر 402011%منمبموعوارداتهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةذهالفترة  ) 1( .أتبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدر
اإلشارةخاهلميتمتسبيلمثلهذاالمستوىللوارداتمنذموسم  875 ( 0557-0550مليون متر مكعب)
أيبين لناالبدأ رقم  0الوارداتالمائيةالمسبلةبحقيناتالسدأدأمقاراتهامعمعداللوارداتالمسبلةفينفسالفترةمنالسنةالتي سبقتها:
جدوي رقب :2الواردا المائية المسجلة في السدود مابين شتنبر  2100ومارس  2102بمليو متر مكع
السد

الوارداتالمسجلةتاالل ترةشتنبر
2011ومارس 2012بمليو متر
مكع

341
بين الويدا
039
الحسن األوي
03
موالر يوس
320
أحمد الحنطالي
233
المسيرة
0212
المجمود
أرشي الحالة الميدرلوجية في حوض أم الربيع,أبرير 2102

العجز%

ال رقبالنسبةلن سال ترة(2100-2101
(%

-38
-23
-44
-20
-56
-37

-16
+7
0
-32
-18
-20

أحسب معطيات أكالة الحوض المائي ألم الربيع فأن حقينة السدأد تتغير من سنة ألخرج أمن شةهر ألخةر .حية سةبلت
خعلى كمية بحةوالي  1455مليةون متةر مكعةب أ لة فةي موسةم  0515-0558أخقةل مةن  35مليةون متةر مكعةب فةي موسةم
 0550- 0557في حين خن سنة  0510- 0511قد سبلت خعلى معد في شهر اوابر أ ل بحوالي  335مليون متةر مكعةب
.أاستنتم بأن سياسةالسدأد يبب ان تستمر اظرا الهميتها في توفير المياه من خفل موافهة سةنوات البفةاف أتبةين الصةور
التاليةاحد خهم السدأد في حوض خم الربيع أيتعلل األمر بسد بين الويدان .
صورة رقب- 0سد بين الويدا ثلم واد العبيد:
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تعااي السدأد في حوض خم الربيع من عدة مشاكل خاصة التوحل أالدي يرفع إلى عوامل طبيعية تتصل بطبيعة السطح
(شدة اإلاحدار) أقلة الغطا النباتي أقوة التساقطات إلى فااب عوامل بشرية تتمثل في الرعي البائر أاستعما التقنيات
التقليدية في الزراعة أافتتاث الغطا النباتي ,أيمكن مكافحة توحل السدأد عن طريل حماية سفوا األحواض المائية
أالحفاظ على التربة إلى فااب فرف الترسبات من قاع السدأد ,أتعااي السدأد كذل من التشققات الناتبة عن قدم خغلب
السدأد باإلضافة إلى عوامل مناخية مثل ارتفاع دلرفة الحرارة أكذل المواد التي تبلبها سيو األمطار خاصة األحبار
الكبرج في الموسم المطير .عموما استنم بأاه رغم التنوع في الموارد الهيدرألوفية في حوض خم الربيع ,فإاها خصبحت
مهددة بالنفاد سوا المياه السطحية خأ المياه البوفية  ,حي الحظنا من خال عدة أثائل خن عدة عيون اضبت من الما مثل
عين إيكلي أعين ابسيبيسا كما خن عدة فرشاة مائية شهدة الزيادة في عمل المياه مثل فرشة تادلة أفرشة البحيرة .أهذا رافع
باإلساج إلى كثافة اإلستغال البشري  .أسنحاأ اكتشاف ل من خال المحور الثالت ,أ ل بالتعرف على الوضع
السوسيو إقتصادي بالحوض في المحور الثال  ,أمدج دأر المياه في الحياة اإلقتصادية أاإلفتماعية لساكنة الحوض.
 -IIIالمحاكر التي يعاني منما نمرام الربيع والمجمودا المب ولة لمكافحتما
يعااي حوض خم الربيع من عدة مشاكل تنعكس بشكل سلبي على مختلف األاشطة االقتصادية بالحوض .أتعمل الدألةة علةى
موافهة هذه المشاكل خاصةة المرتبطةة بثلةوث الميةاه السةطحية أالباطنيةة أ الفيضةااات مةن خةال مبموعةة مةن اإلفةرا ات
القااواية أالتقنية.
 – 0المنا

الممددة بال يضانا :

حسب التصميم المديري للحماية من الفيضااات أاللبنة اإلقليمية لتوقع حدأث الفيضةااات توفةد  155اقطةة سةودا فةي 71
مركز حضري بحوض خم الربيع اذكر منها كما هو مبين بالتفصيل في هذا البدأ :
الجدوي-رقب  7أاب الوديا والحعاب التي تتسب في ال يضانا في أقاليب حوض أم الربيع.
اإلقليب أو العاملة
بني ماي
بني ماي
بني ماي
بني ماي
بني ماي
بني ماي
بني ماي
أرياي
أرياي
أرياي
تني رة

المركز الحضرر
بني ماي
أوالد امبارك
أخبالة
أفورار
أوالد ثياد
فب العنطر
قطبة تادلة
أي ادمحم
دمنا
أورود
البر

الوديا أو الحعاب
واد ال ندق – كيكو -ثين الغارر .
شعبة أي تنوش
شعبة أكاشة – شعبة تيغنامو أخبالو
شعبة تائاء ت ورار
شعبة أوف رر والدايبة
واد بوكارر
واد ام الربيع ومجموثة شعاب ت ترق المدينة
واد برنا و إيكلي
شعبة إيغير وواد ارتزديك
واد أورود
واد تيغ
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شعاب مرتب ة بواد سرو
ال باب
تني رة
واد أم الربيع وشعبة تنيمكووأسكا
تني رة
تني رة
شعبة المطلم والريا
واد رم
تريبكة
شعبة ال يبوبير بني نطر
أبي الجعد
تريبكة
واد موسي
تمي نكة
أس ي
مجموثة من الحعاب
حد حرارة
أس ي
شعبة خمرة
تائاء بوكدرة
أس ي
شعبة سكيكيمة وبوشا
أوالد ثبو
س ا
واد خينو
قلعة السراخنة
قلعة السراخنة
واد مويلال
أوالد ثمر
قلعة السراخنة
مجموثة من الضايا
شتوكة
الجديدة
المطدر :ت رير الدراسة النمائية (الوقاية من ال يضانا ) وكالة الحوض المائي ام الربيع .مجموثة  ONAدجنبر 2101
أتتداخل عدة عوامل تساعد على خطورة هذه الفيضااات أتتمثل في:
-

الطبيعة المرفولوفية للوديان أالشعاب المنتشرة بمختلف مناطل الحوض.
البنا في المناطل المهددة بالفيضااات من قبل السكان أعدم احترام قوااين التعمير.
إلقا المواد الصلبة في المباري المائية مما يساهم في تحويل مسار المباري المائية.
عدم كفاية أفعالية شبكة الصرف الصحي أاالختناقات المتكررة.

أتعتبر مدينة خنيفرة من المدن األكتر تضررا بالفيضااات المباشرة لنهةر خم الربيةع أيعةااي سةكان األحيةا الشةعبية المحاديةة
للنهر من صعوبات أضغوط افسية في كل فصل شتا .
أتعمل البهات المسثألة على القيام بعدة استثمارات من خفل الحد من خطورة الفيضااات ااطالقا من الوديان أالشعاب في
بعض المناطل بالحوض مثل:
مدينة أاد زم :القيام باستثمار للحد من خطورة أاد زم أ ل بقيمة  3,3مليون درهم .
مدينة بني مال :تبهيز أاد الخندق من افل حماية المدينة أ ل باستثمار يقدر ب  11مليون درهم
مركز خغبالة  :تبهيز شعبة خكاشةتوفسور باستتمار يصل إلى  4,4مليون درهم .
مدينة خنيفرة :تبهيز أاد خنيمو أشعبة حمرية أأاد بوشان أ ل باستتمار يصل إلى  7,3مليون درهم .
مركز خأزأد :إاشا محطة للتوقع بالفيضان .
قصبة تادلة :بنا حائط بطو  115متر أبتكلفة  1,0مليون درهم لحماية دأار المرج
–2تلوه المياب الس حية:
تعااي الثرأات المائية السطحية أالباطنية في حوض خم الربيع من خشكا مختلفة مةن التلةوث سةوا المةرتبط بميةاه الصةرف
الصحي التي تلقى مباشرة في المباري المائية خأ من مياه المصااع أكذل التلوث الناتم عن استعما المواد الكيماأية فةي
األاشةطة الفالحيةةة .أسةةوف اقةةوم بةةالتعرف علةى اهةةم مصةةادر التلةةوث ثةةم فةودة الميةةاه أالصةةعوباتالتي تعةةااي منهةةا المنطقةةة
المدرأسة في هذا الصدد إ ابد هذا التلوث يتبلى في التالي:
أ –التلوه الطناثي :
تنتشر فةي حةوض خم الربيةع مبموعةة مةن الوحةدات الصةناعية خاصةة :صناعةالسةكر معاصةر الزيتةون صةناعات غذائيةة
صناعات تحويلية إلى فااب خاشطة المكتب الشريف للفوسفاط أالتي لها تأثير سلبي على الثرأة المائية السطحية أالبوفية
بالحوض .حي تساهم في الرفع من معدالت النترات أالمواد العضوية بها .تعتبر فرشة مياه بني موسىوبني عميةر مةن خكثةر
المناطل تضررا من التلوث الصناعي حي يصل حبم المواد الملقاة إلى  10مليون متر مكعب منها  14مليون متةر مكعةب
يتحملها المكتب الشريف للفوسفاط إلى فااب ل فإن الصناعات الغذائية تخلف  40355طن من المواد العضوية سنويا
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ب – التلوه الناتج ثن األنح ة الزراثية:
حتل الزراعة حيزا مهما ضمن األاشطة االقتصادية في حوض خم الربيع لكنها تلعب دأرا كبيةرا فةي تلةوث الميةاه البوفيةة
اتيبة االعتماد الكبير على األسمدة الكيماأية أاألدأية ل ان األسمدة األزأتيةة أالفوسةفاتية تشةكل الملةوث الرئيسةي للميةاه
البوفية حي تصل اسبة األزأت المستعمل التي تتسرب إلى الفرشة المائيةة % 15مةثال فةأكتر مةن  4355طةن مةن النتةرات
تتسةرب إلةةى فرشةةة الميةةاه بتادلةةة إلةةى فااةةب  0,0طةةن مةةن المبيةةدات ممةةا يشةةكل خطةةرا كبيةةرا علةةى فةةودة الميةةاه أالمنتوفةةات
الزراعية أالحيوااية أبالتالي اإلاسان:
– التلوه المنزلي :
تنتشر في حوض خم الربيع حوالي  75مركز حضري يصل حبةم ميةاه الصةرف الصةحي إلةى  35,4مليةون متةر مكعةب فةي
السنة .في حين خاه توفد فقط  7محطةات لتنقيةة الميةاه فةي كةل مةن خريبكةة أبنةي مةال أبوفنيبةة أخبةي البعةد أحطةان أبةن
فرير أالعطاأية  .أالانسى كذل الدأر الذي تلعبه النفايات الصلبة التةي تلقةى فةي مطةارا عشةوائية أيقةدر متوسةط النفايةات
الصلبة المطرأحة ب 5,7كلغ بالنسبة للفةرد فةي اليةوم أهةذا مةا يشةكل خطةرا علةى الميةاه البوفيةة اتيبةة تسةرب هةذه الميةاه
.أتبين الصور التالية امادع للتلوث المنزلي:
صورة رقب  :2مياب الطرف الطحي بجماثة الك اف إقليب تريبكة :

Google images
تلعب مياه السدأد دأرا مهما بالنسبة لإلاسان ل خاها المورد الرئيسي لمياه الشرب أكذل للمياه المستعملة في السقي .لةذل
فمراقبة فودتها أحمايتها من التلوث تبقى ضرأرة حتمية بالنسبة للبهات المسثألة عن تدبيرالشأن المائي بحوض خم الربيع

الموارد المائية بحوض أم الربيع بين الوفرة والندرة

104

الدكتور األستاذ سرتو دمحم
الموارد المائية بحوض أم الربيع بين الوفرة والندرة

الدكتور األستاذ أحمد صدقي

مبيا رقب  0معدي ال س ور في بع

السدود بحوض ام الربيع بالملة  /اللتر

المطدر :وكالة الحوض المائي ام الربيع :حالة جودة المياب ص01 :
االحظ خن معد الفسفور يسبل خقل مستوج في سد المسيرة بحوالي  5,513ملغ في اللتر ,أخعلى مستوج في سدي إيمفوت
أسيدي سعيد بن معاشو ب  5,535ملغ في اللتر .عموما الفسفور إ ا أصل إلى مستويات عالية (خكثر من  5,3ملغ في
اللتر) فإاه يثثر بشكل سلبي على الحياة المائية كماخن معد األمواياك يسبل خقل مستوج في سد الدأرات بحوالي 5,54
ملغ في اللتر ,أخعلى مستوج في سد المسيرة ب 5,05ملغ في اللتر.
عموما فان االمواياك إ ا أصل إلى مستويات عالية (خكثر من  5,4ملغ في اللتر) فااه يوثر بشكل سلبي على الحياة المائية
أسوف اقارن المعطيات المسبلة في هذه السدأد الخاصة باألكسبين أاألمواياك أالفوسفور مع المعدالت الخاصة بالبودة
ااطالقا من البدأ التالي:
جدوي رقب  –0معدال جودة المياب
جودة المياب

األمونياك بملة في اللتر

ال س ور بملة في اللتر

ممتارة

من  1إلم 1,0

من  1إلم 1,0

جيدة

من  1,0إلم 1,3

من  1,0إلم 1,4

متوس ة

من  1,3إلم 2

من  1,4إلم 1,3

سيلة

من  2إلم 0

من  1,3إلم 4

المطدر :ثن وكالة الحوض المائي ألم الربيع (جودة المياب يناير ) 2119

ااطالقا من تحليل الرسوم المبيااية يمكن ان اقو بأن المياه في السدأد قيد الدراسة ات فودة فيدة بالنسبة لتركز الفسفور
أاألمواياك أ ات فودة ممتازة بالنسبة لتركز األأكسبين لكنها تحتاع إلى مراقبة خكثر لتبنب كل ما من شأاه خن يساهم في
التأثير على فودتها خاصة في ظل تزايد األاشطة الصناعية أالنمو الديموغرافي السريع الذي يشهده الحوض
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 -4تلوه المياب الجوفية:
تلعب المياه البوفية دأرا مهما في توفير مياه السقي أكذا المياه الصالحة للشرب لكنها تعااي مةن عةدة خخطةار تتمثةل خساسةا
في تزايد ملوحتها بسبب كثافة استغاللها إلى فااب تركز بعض المواد الكيماأية فيها مثل النثةرات أالكلةور أسةوف اتعةرف
في بحتنا على تلوث الفرشة المائية لتادلة من خال اكتشاف معدالت النترات أكدا معدالت الملوحة.
ان ملوحة المياه البوفية تختلف من منطقة الى خخرج أتتراأا ما بين اقل من 5.73غةرام فةي اللتةر أاكثةر مةن  3غةرام فةي
اللتر حي تتغير اسبة الملوحة حسب الزمان أالمكان.
لهذا ابد ثالثة مناطل مختلفة أهي:
من ة بني ثمير:تتميةز بارتفةاع اسةبي فةي اسةبة الملوحةة حية تتةراأا مةا بةين 1.80غ/لتةر كحةد خقصةى فةي شةهر يوليةوز
أغشت (الفترة التي تتزامن مع شدة التبخر أكذا االستعما المكثف للمياه البوفية المالحة) أحد خداى خةال شةهري مةارج
أخبريل.
من ة بني موسم الحرقيين:تتميز بملوحة منخفضة ال تتعدج خال السنة 5.7غ/لتر.
من ة بني موسم الغربيين:تعرف هذه المنطقة تغيرات مهمة في اسبة الملوحة أالتي تتراأا ما بين 5.03غ/لتر أ
1.7غ/لتر هذه النسبة ترتفع كلما اتبهنا احو الغرب حي تصل إلى 0.1غ/لتر خصوصا في السافلة الهيدرألوفية.
عموما يمكن القو بأن المياه البوفية في السنين األخيرة خصبحت تعااي من تزايد تركز المواد الكيماأية بفعل تزايد
االعتماد على األسمدة الكيماأية أالمبيدات في األاشطة الزراعية بفعل تزايد الطلب على الغدا اتيبة النمو الديموغرافي
أقد تم أضع مبموعة من المعاير لتحديد مدج فودة المياه البوفية أيظهر لنا ل من خال البدأ التالي:
جدوي رقب  9معايير تحديد جودة المياب الجوفية:
النترا بملة في
األمونباك بملة في
جودة المياب
اللتر
اللتر
من  1إلم 3
من 1إلم 211
ممتارة
من  3إلم 23
من  211إلم 411
جيدة
من  23إلم 31
من  411إلم 731
متوس ة
من  31إلم 011
من  731إلم 0111
سيلة
أكثر من 011
أكثر من 0111
جد سيلة
المطدر :وكالة الحوض المائي ألم الربيع (جودة المياب يناير ) 2119

الكلورور بملة في اللتر
من 1إلم 1,0
من  1,0إلم 1,3
من  2إلم 1,3
من  2إلم 0
أكثر من 0

–4تدتا الدولة للح اظ ثلم الماء (نموذ قانو الماء)
أضعت الدألة عدة تشةريعات قااوايةة للحفةاظ علةى المةا خهمهةا قةااون المةا أقةد أضةع هةذا القةااون لتعةويض التشةريعات
القديمةةةةةةةةة التةةةةةةةةي تعةةةةةةةةود لبدايةةةةةةةةة القةةةةةةةةرن العشةةةةةةةةرين أحيةةةةةةةة ااةةةةةةةةه تنظماسةةةةةةةةتعمااللملكالعامالمائيقواعدقااواية ات
مصادرمختلفة إدخاأألنصةةةةقااواييخص الما فيالمغربيعودتاريخهإلىسةةةةنة 1914أيتعلقاألمربالظهيرالشريفالصةةةةادرفي 7
1919
شةةةةةةةةةةةةعبان )1332فةةةةةةةةةةةةاتحيوليوز)1914حوالألمالكالعامةأالمتممبظهيرينشريفينصدراسةةةةةةةةةةةةنة
.
أ 1925الذييدمببميعالمياهمهماكااشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةكلهافياألمالكالعامةالمائية
.
أمنثماليمكنلمواردالمائيةخاتكواموضوعتملكخاصباستثنا المياهالتياكتسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبتعليهاحقوقمائية
أقدصدرتبعد لكنصوصةةأخرىلموافهةالحافياتالبديدةالتيظهرت.إاالنصوصاألساسةةيةالمتعلقةبالما تعودفيمبموعهاإ اإلىالعقودا
 .ألقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد
ألألىمنهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةذاالقرن
خعدتتبعاللحافياتوالظرأف إلىدرفةخاالتشريعالمغربيالحاليالمتعلقبالما يكتسيشكلمبموعةمنالنصوصةةةالمبعثرةالتيتمتحيينهافيمرا
حلوتواريخمختلفة .
إاهذاالتشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةريعلميعداليوممالئماللتنظيم
العصريكماخاهاليستبيبلضرأرياتالتنميةاالفتماعيةأالقتصاديةللبالدأبالفعل فإاالشرأطالحاليةالسةةةتعمااللما لمتعدهيتلكالتيكاات
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سائدةفيبدايةالقرن حيثلمتكنالمواردالمائيةمطلوبةبنفسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاإللحاحالذييميزالوقتالراهن
أ لكبسببقلةالطلبعلىالما أضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةعفمردأديةتقنياتالتعبئة.
.فةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي
لهذهاألسباببميعها خصبحتمرافعةالتشريعالحاليللمياهوتوحيدهفيقااواواحدضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرأرية
إطارهذهالمرافعة اليقتصرقااواالما علىإعادةصياغةالتشر يعالباريبهالعملفقط بالهتمأساسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا
بتتميمهبإضافةخحكامتتعلقبميادينلميتعرضلهامنقبلمنبهة أمنبهةخخرىبتصفيةالنظامالقااواي الخاصبمواردالمياه.
لةذل صةدر قةااون المةا فةي عهةد الملة الراحةل الحسةن الثةااي أ لة بموفةب ظهيرشةريفرقم  1.95.154صةادرفي 18
منربيعاألأ  10( 1310غشت  .)1883أيتكون هذا القااون من ثالثة عشر بابا أمئة أثالثة أعشرأن مادة تتضمن القوااين
المنظمة للموارد المائية أالمثسسات التي تسهر عليها.
أيركز هذا القةااون علةى الحفةاظ علةى هةذه الثةرأة الحيويةة مةن التبةذير أالتلةوث أاالسةتنزاف أ لة مةن خةال عةدة مبةاد
رئيسية:
 الملكية العامة للما مع مراعاة الحقوق المكتسبة. التشاأر كأساج للتخطيط أتوزيع الموارد المائية. حماية صحة اإلاسان من خال تقنين استعما المياه العذبة أأقاية المياه من التلوث. تقنين األاشطة الملوثة للمياه. التوزيع العقالاي للموارد المائية في فترات البفاف بهدف التخفيف من اآلثار النافمة عن قلة الما . المراقبة الصارمة أالمستمرة للموارد المائية بهدف أقايتها من التدهور أالتبذير( .عن أزارة التراب الةوطنيأإعداد الما أالبيئة –كتابة الدألة المكلفة بالما )
كما أضع المشرع عدة عقوبات زفرية للحفاظ على الثرأة المائية أالتةي تختلةف حسةب خطورتهةا أتتةراأا مةا بةين السةبن
أالغرامات المالية أتسهر على تنفيذ هدا القااون عدة مثسسات خهمها:
 المبلس األعلى للما أالمناخ. أكاالت األحواضالمائية. لبن العماالت أاألقاليم للما .عموما يبق ى قااون الما فز ا فقط من خشةكا تةدخل الدألةة فةي الحفةاظ علةى المةا أترشةيد اسةتعمالهومحاربة التلةوث الةذي
يهدد فودته .تبقى كل اإلفرا ات القااواية أالتقنيةغير اافحة بالشكل الذي يليل في ظل غياب الصةرامة فةي تطبيةل القةااون
أغياب تربية قااواية أتوعويةللسكان خاصة فيما يتعلل بالبااب البيئي.
تاتمة
هذه الخاتمة صغناها في شكل أتوصيات عامة من افل ترشيد استغال الثرأات المائية أالمحافظةعليه فنظرا لألهمية التي
خصبح يشكلها الما بالنسبة لإلاسان في ظل النمو الديموغرافي السريع أارتفاع الحافيات المتزايدة فإاه خصبح لزاما عليه
خن يعيد النظر في سلوكياته السلبية التي تساهم في تبذير المياه .لذل فقد ارتأينا خن اقدم مبموعة من التدابير الخاصة للحفاظ
على الما من أفهة اظري كمتخصص في الميداامثل:
تطبيل القوااين الخاصة بالحفاظ على الما من التلوث بصرامة أ ل بةالرفع مةن قيمةة العقوبةات خاصةة العقوبةات
المادية.
التوعية أالتحسيس أاستغال فميع خاواع أسائل اإلعالم من خفل اشر ثقافة الحفاظ على الما .
إدماع ثقافة الحفاظ على الما في فميع المقررات الدراسية أفي فميع المراحل التعليمة.
تنظيم تظاهرات دأرية من خفل التعريف بأهمية الما خاصة في المناطل الفالحية.
ربط المساعدات المقدمة للفالحين بترشيد استعما الما .
تحسين طرق السقي في المناطل التي تعتمد على السقي التقليدي.
أضع تحفيزات ضريبية للشركات التي تحترم معايير الحفاظ على الما من التلوث.
التوعية بخطورة النفايات خاصة في المطارا العشوائية بتأثيرها على المياه البوفية.
صيااة التبهيزات الهيدرأفالحية.
إعادة استعما المياه العادمة بعد تصفيتها.
االهتمام بتعبئة المياه على اطاق أاسع بإاشا خكبر عدد ممكن من السدأد.
الموارد المائية بحوض أم الربيع بين الوفرة والندرة
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الدكتور األستاذ سرتو دمحم
الدكتور األستاذ أحمد صدقي

الموارد المائية بحوض أم الربيع بين الوفرة والندرة

التشبير من خفل تثبيت التربة أالمساعدة على تغذية المياه البوفية.
تنظيمأيام أطنية لتنقية قنوات السقي من قبل الفالحين المستفيدين أ ل لتحسيسهم بأهمية الما .
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أ.د .عبد العباس فضيخ دغبوش

جامعة بغداد /كلية االداب

جامعة كربالء  /كلية التربية

المقدمة -:
لأل هوار عالم خاص من حيث مكوناتها الطبيعية واالجتماعية وهي امتداد للتاريخ القديم نظرا الستمرار الحياة
البدائية فيه على الرغم من التطور الذي برز في المناطق المحيطة به .
واأل هوار في جنوب العراق تعرضت الى التجفيف وادت العملية الى تقليص المساحات المائية مما سبب كارثة
بيئية كبيرة  ,حيث تقلصت مساحة هور الحويزة الى 7711كيلومترمربع بعد ان كان قبل التجفيف مساحته
0732كيلومترمربع  ,اما االهوار الوسطى ( اهوار الكرنة ) فكان مساحتها قبل التجفيف 7222كيلومتر مربع
تقلصت الى 0202كيلومتر مربع  ,اما هور الحمار فمساحته قبل التجفيف كانت 0692كيلومتر مربع تقلصت الى
7197كيلو متر مربع )0(.
تقلص المساحات المائية (االهوار ) شكلت اكبر كارثة بيئية اثرت على النظام البيئي للمنطقة وقدرته في تحقيق
التوازن البيئي واالخالل بالتنوع الحيوي مما ادى الى ظهور مشاكل بيئية ناتجة عن قلة الموارد المائية وارتفاع
معدالت التلوث وظهور مشكلة التملح باالضافة الى التاثير السي على المناخ حيث زيادة مشكلة التصحر .
ولكن بعد عام  0227والمحاوالت الجادة لزيادة االيرادات المائية لالهوار لكي تعود كمنظومة بيئية ولكن ليس
كما كانت عليه قبل 7667حيث تعرضت الى التقلص وفقدت جزء من النظام االيكولوجي ,زاد االهتمام بمنطقة
االهوار بعد اختيارها كجزء من التراث العالمي بدات هذه المنظومة تستعيد اهميتها وخاصة بعد زيادة االطالقات
المائية والدعوة العادة التنوع االحيائي ( النباتي والحيواني ) وجعلها محمية طبيعبة .

التباين المكاني والزماني للمساحات المائية ألهوار جنوب العراق
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موقع منطقة الدراسة-:
تقع اهوار جنوب العراق في المثلث المحصور بين مدينة العمارة شماال والبصرة جنوبا وشرقا وسوق الشيوخ
غربا  ,بين دائرتي عرض

32

- 72

32

70

شماال بين الحدود االيرانية من الشرق وحافة

الهضبة الصحراوية من الغرب  ,وهي مسطحات مائية تغطي االراضي المنخفضة وتتراوح مساحتها بين
6222-02222كم مربع  ()7(.انظر الخريطة رقم  7تمثل موقع منطقة الدراسة ).
(الخريطة رقم )7

المصدر(مديرية الموارد المائية )
مشكلة الدراسة -:
 -7هل حدثت تغيرات في المساحات المائية لالهوار للفنرة من.0226 -7623
 -0هل هناك تباين مكاني للمساحات المائية الهوار منطقة الدراسة .
 -7هل للتغير في المساحات مكانيا وزمانيا اثر على النظام البيئي لمنطقة الدراسة .
فرضية الدراسة-:
 -7حدثت تغيرات في المساحات المائية لالهوار للفترة من . 0226 -7623
التباين المكاني والزماني للمساحات المائية ألهوار جنوب العراق
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 -0هناك تباين مكاني للمساحات المائية الهوارجنوب العراق .
 -7للتغير في المساحات المائية مكانيا وزمانيا اثر على النظام البيئي لمنطقة الدراسة .
الهدف من الدراسة -:
تحديد المساحات المائية لالهوار وتحديد الكميات المائية الداخلة لها  ,ثم تحديد االثار البيئية للتغير في
المساحات المائية .
التباين المكاني والزماني لمساحات االهوار في جنوب العراق قبل وبعد التجفيف وبعد االنعاش-:
بدات بوادر فكرة تجفيف اهوار جنوب العراق ضمن تقرير وليم ويلكوكس عام  7677عندما اقترح فكرة
التجفيف عن طريق ربط نهاية نهر الفرات في منطقة الطار مع مخرج هور الحمار في مدينة الجبايش  ,وظهرت
سداد لهذا المجرى على الجانبين ليحرم هور الحمار من اهم مصادره المائية  ,كما ظهرت فكرة التجفيف لهور
الحمار في تقرير شركة تنبت وشركاها  7632باسم مشروع ري وبزل المالحة وقد تعرضت للتجفيف في فترة
التسعينات .
لذا تميزت فترة التسعينات التي جففت فيها االهوار من خالل بناء انهر وقنوات اصطناعية ضخمة لتحويل المياه
الى اراضي ومساحات واسعة النتاج القمح والشعير بطريقة غير منهجية باالضافة الى تحويل المياه الى برك
وتريعضها للتبخر  ,وتصريف القسم االخر الى شط العرب  .وعند حلول  7666انتهت عملية التجفيف وبقي
جزء صغير من المنطقة غير مجفف وهي منطقة الجزء الشمالي من هور الحويزة القريب من الحدود االيرانية .
وتم تجفيف هور الحمار واالهوار الوسطى وبقي منها بحلول عام( ) 0227فقط 1بالمئة وبعد تلك الفترة ساهمت
الفيضانات بانعاش االهوار بسبب الثلوج الكثيرة التي سقطت في مناطق تغذية االنهار وتدمير السدود المقامة
سابقا من قبل المواطين مما سمح للمياه بالوصول الى االهوار وانعاشها ( انظر الى الجدول رقم  ( )7انظر الى
الشكل رقم )7
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الجدول رقم ( )7يمثل المساحات المائية لالهوار للفترة من()0226 -7623
المساحة

اسم الهور

قبل المساحة

قبل المساحة

بعد المساحة

بعد

االنعاش

المغمور

التجفيف 7623

التجفيف7667

التجفيف 0222

هور الحويزة

7090

0732

7729

936

االهوار الوسطى

7221

7222

722

727

هور الحمار

7227

0692

710

106

المجموع

6122

2772

7299

7106

حاليا بالمياه()0226

المصدر  /من عمل الباحثة باالعتماد على معلومات الجهاز المركزي لالحصاء  /مديرية االحصاء الزراعي /
تقديرات الموارد المائية للفترة من )7(.0226 - 7623

شكل رقم ( )7المساحات المائية ألهوار جنوب العراق للفترة (. )0226-7623
4000
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0
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المصدر  /من عمل الباحثة باالعتماد على جدول رقم(.)7
نالحظ التباين المكاني والزماني للمساحات المائية الهوار جنوب العراق في المحافظات الثالثة ,حيث بلغت
مساحة هور الحويزة قبل التجفيف سنة  7667في محافظة ميسان والبصرة مجتمعا 0732كيلومتر مربع مقسم
الى 7222كيلومتر مربع في محافظة ميسان و 332كيلومتر مربع في محافظة البصرة  .اما المساحة المائية
لالهوار الوسطى(اهوارالكرنة)فقد بلغت المساحة قبل التجفيف 7222كيلومتر مربع موزع الى 7232كيلومتر
التباين المكاني والزماني للمساحات المائية ألهوار جنوب العراق
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مربع في محافظة ميسان و322كيلو متر مربع في محافظة البصرة ,اما في محافظة الناصرية بلغت
7232كيلومتر مربع ,اما مساحة هور الحمار فقد بلغت قبل التجفيف 0692كيلومتر مربع موزع الى
7792كيلومترمربع في محافظة البصرة و7222كيلومتر مربع في محافظة الناصرية .)2(.
اما المساحة االجمالية لالهوار مجتمعا قبل التجفيف سنة  7667فهي 7232كيلومترمربع في محافظة ميسان
و0232كيلومتر مربع في محافظة الناصرية و0032كيلومتر مربع في محافظة البصرة ,اذن محافظة ميسان
تحتل المرتبة االولى في المساحة التي تحتلها االهوار ثم تليها محافظة الناصرية ثم البصرة ,واالجمالي الكلي
لمساحة االهوار الثالثة قبل التجفيف 2732كيلو متر مربع  (.انظر الجدول رقم . )0
جدول رقم( )0يمثل المساحات المائية الهوار العراق قبل التجفيف سنة 7667وبعد التجفيف وانعاشها
سنة0226
التسلسل

اسم الهور اسم
المحافظة

المساحة

المساحة

قبل

المستبعدة بعد

التجفيف

المساحة

مجموع

نسبة

المساحة

بعد

المساحة

االغمار /

من

االنعاش

االنعاش

المغمورة

االغمار

غير

المغمور

وغير

المغمور

حاليا

المغمورة

حاليا
7

الحويزة

³

االهوار

ميسان

الوسطى

البصرة

322

(اهوار

الناصرية

7232

73

الكرنة )

المجموع

7222

320

0216

هور

البصرة

7792

923

032

777

الحمار

الناصرية

7222

922

122

279

7022

المجموع

0692

7023

7272

106

7197

27,7

ميسان

7032

691

7239

206

0023

79,7

0232

973

7932

311

0073

03,2

0032

7712

171

707

7222

77,7

2732

0192

7277

7106

3392

77,7

7

2

المجموع

ميسان

7222

123

769

936

7233

90,3.

البصرة

332

002

700

2

700

2

المجموع

0732

617

172

936

7711

21,6

7232

000

7292

712

7072

77,2

723

723

72

733

9,3

212

797

7273

73,9

727

0202

72,7

397

33,9
72,1

الكلي لكل الناصرية
محافظة

البصرة

المجموع الكلي لالهوار
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المصدر  /من عمل الباحثة باالعتماد على الجهاز المركزي لالحصاء  /تقديرات الموارد المائية لسنة /0226
مديرية االحصاء الزراعي .
مرت اهوار جنوب العراق بثالثة مراحل للتجفيف هي  ,المرحلة االولى تكتيف االنهار غرب دجلة في محافظة
ميسان وشملت قطع العشرات من الجداول واالنهار المتفرعة من االنهار الثالثة الفرعية وهي ( البتيرة والمجر
الكبير والمجر الصغير ) والتي تصب جميعها في هور العمارة (ابو كالم ) .
اما المرحلة الثانية فقد شملت انشاء سدود ( سدتين ترابيتين ) بشكل قناة اصطناعية تبدا من ناحية السالم ثم
قرية ابو صبور بعرض للقناة يتجاوز 7222متر بعدها يصل عرضها الى 022متر ليتجه جنوبا لتصل الى القرية
لتصب في نهر الفرات والغرض قطع وسحب المياه جميعها التي تصب في هور العمارة باالضافة الى انشاء
سدود ترابية لتقطيع االهوار الى قطع صغيرة يسهل التعامل معها من حيث سرعة التبخر اوسحب المياه منها
فضال عن قطع مصادر التغذي لها وهذا طبق في جميع مناطق االهوار في جنوب العراق .)3(.
اما المرحلة الثالثة فقد تم تحويل نهر الفرات الى المصب العام حيث يصب في الذراع الشمالي لخور الزبير
لتقليل تغذية هور الحمار من نهر الفرات لوجود مصادر تغذية اخرى واقع جنوب الفرات في ارض اكثر انخفاضا
منه ومن هذه المغذيات جدول كرمة بني سعيد وام نخلة والحفار )9(.
ومن خالل االطالع على الجددول رقدم ( )0ان مسداحة االهدوار الغيرمغمدورة بالميداه حاليدا لقلدة االيدرادات المائيدة
للعراق بلغت 172كيلومتر مربدع مدن هدور الحدويزة بينمدا بلغدت المسداحة مدن االهدوار الوسدطى ( هدور الكرندة )
0216كيلددومتر مربددع بينمددا بلغددت المسدداحة مددن هددور الحمددار 7272كيلددومتر مربددع والمسدداحة االجماليددة الهددوار
العراق غير المغمورة حاليا بالمياه تبلد 7277كيلدومتر مربدع  ,باالضدافة الدى االراضدي المسدتبعدة والتدي تشدمل
االراضي الزراعية والسكنية واراضي وزارة النفط لوجود ابارنفطية بلغت من هور الحدويزة 617كيلدومتر مربدع
واالهوار الوسطى بلغت 320كيلومتر مربدع امدا هدور الحمدار فبلغدت المسداحة المسدتبعدة 7023كيلدومتر مربدع ,
والسبب فدي قلدة االراضدي المغمدورة بالميداه عددم التدزام دول الجدوار باالتفاقيدات المائيدة وزيدادة االطالقدات لكدي
تصل الى االهوار وتنعشها من جديد كمنظومة بيئية تتميز بدالتنوع الحيدوي وتبلد نسدبة االغمدار لهدور الحدويزة
21بالمئة واالهوار الوسطى (الكرنة) 72,7بالمئة وهور الحمار بلغت نسبة االغمار 27,7بالمئة)1(.
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( خريطددددددددددددددددددددددة رقددددددددددددددددددددددم  0تمثددددددددددددددددددددددل االهددددددددددددددددددددددوار قبددددددددددددددددددددددل وبعددددددددددددددددددددددد التجفيددددددددددددددددددددددف)

المصدر دائرة الموارد المائية
ومصادر تغذية هذه المسطحات المائية هما نهري دجلة والفرات فهور الحويزة يتغذى من نهر المشرح
والكحالء اللذان يتفرعان من نهر دجلة فضال عن نهر الكرخة الذي ينحدر من االراضي االيرانية  ,ويبل االيراد
السنوي للكرخة  3مليار متر مكعب بالسنة وتصرف مياهه بعدد من المجاري الثانوية جنوب قلعة صالح ونهر
السويب في شط العرب .
اما اهوار العمارة تتغذى عن طريق مجاي نهر دجلة الغربية ( البيترة والمجر الكبير والمجر الصغير ) والتي
تتشعب الى عدة ج دوال ثانوية كالشرمخية والعدل والوادية ويصرف مياهه بعدد من الجدوال الثانوية في منطقة
(الجبايش والمدينة والقرنة ) في نهر الفرات .
اما منطقة هور الحمار تتغذى بعدد من الجدوال المتفرعة من نهر الفرات والمتمثلة ( بجدول بني سعيد والحفار
وام نخلة ) والتي تتلقي قبل ان تصب في الهور وتنصرف مياهه الى شط العرب عن طريق نهر كرمة علي
والقرنة وعددمن المجاري الثانوية  .ولم تبقى تلك االراضي بعد التجفيف وانما اصبحت اراضي قاحلة متصحرة
وفقدان المياه غيرهذا النظام البيئي الطبيعي لحوض وادي الرافدين االسفل منذ تشكيله في نهاية الزمن الرباعي
وبداية الترسيب الحديث لعصر الهولوسين (.انظر الصورة رقم  7تمثل اجزاء من هور الحمار )
 (.الصورة رقم )7
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(المصدر /دراسة ميدانية)
ومن خالل االطالع على الجدول رقم ( )7والشكل رقم ()0الذي يوضح االيرادات المائية لنهري دجلة والفرات
للفترة  0271-7662لسنوات مختارة  ,ونالحظ من خالل الجدول مجموع االيرادات لدجلة والفرات في
سنة7662بلغت 27,01مليار متر مكعب بالسنة بينما زادت سنة 7667الى 12,21مليار مترمكعب بالسنة ثم
بدات االيرادات تقل الى 33,77مليارمتر مكعب بالسنة سنة  0226في الوقت الذي كانت نسبة االراضي
المغمورة من االهوار بلغت 7106كيلومتر مربع وهي تشكل نسبة قليلة من المساحات المائية لالهوار وبدات
االيرادات المائية تقل شي فشي الى ان وصلت سنة  0271الى 03,60مليارمتر مكعب هذه القلة في االيرادات
سوف يكون لها مردودا سلبيا على انعاش االهوار بالنسبة الى االراضي المتبقية )2(.
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جدول رقم ( )7يمثل االيرادات المائية مليار متر مكعب لنهري دجلة والفرات لفترات مختارة من 0271 -7662
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المصدر  /من عمل الباحثة باالعتماد على دائرة الموارد المائية والجهاز المركزي لالحصاء  /دائرة االحصاء
الزراعي .
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شكل رقم ( )0يمثل االيرادات المائية مليار متر مكعب لنهري دجلة والفرات لفترات مختارة من 0271 -7662
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المصدر /من عمل الباحثة باالعتماد على جدول رقم .0
اثر التباين المكاني والزماني لمساحات االهوار على التنوع الحيوي-:
فقدان التنوع الحيوي واحدة من المشاكل البيئية الموثرة في قدرة االنظمة البيئية في تحقيق التوازن البيئي ,
وقد تعرضت انواع عديدة من االحياء الى االنقراض واالختفاء نتيجة الضغط على الموارد الطبيعية واالستغالل
الجائر لتلك الموارد وعدم المحافظة عليها وصيانتها باالضافة الى ضعف الوعي باهمية البيئة الطبيعية وقيمتها
الجمالية  ,ومن ا شكال التهديد الحاصل للتنوع الحيوي هوتغير الموطن الطبيعي للعديد من الكائنات الحية
اواجبارها على ترك مواطنها وا النتقال الى بيئة جديدة بقصد اومن غير قصد مما قد يسبب تغير في التوازن
البيئ والذي يودي الى هالك الكائنات وهذا يعني تدمير النظام البيئي والتنوع الحيوي ( )6وتجفيف االهوار ادى
الى فقدان اعداد متزايدة من االحياء ذات القيمة االقتصادية الكبيرة مثل الجاموس وكلب الماء (. )72هناك تنوع
احيائي كبير في منطقة اهوار جنوب العراق تمثلت باصناف من النباتات بمواصفات مختلفة تعود الى عوامل
ومجاميع نباتية متفرقة وجميعها منحدرة من اصل بري واهم تلك النباتات المنبثقة البارزة مثل القصب والبردي
با الضافة الى النباتات الطافية التي تتواجد في االجزاء الضحلة من مياه االهوار مثل نباتات الكاط وعدس الماء
والكوكلة ((. )77انظر الصورة رقم )0
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اما النباتات الغاطسة حيث توجد مغمورة كليا بالمياه وتموت حال تعرضها للجفاف مثل الشمبالن وزهير البط
ولسان الثور  .اما النباتات البرمائية او االرضية المتواجدة بالقرب من المسطحات المائية التي تتواجد في
المناطق المنخفضة ذات التجمعات المائية الموسمية قرب االهوار اوفي مناطق انحسار المياه .
وتنتشر على حواف االهوار مثل الجوالن والطرفة وابوذيل ( )70اما التنوع في الثروة الحيوانية حيث تحتوي
االهوار على اعداد هائلة من الجاموس واالبقار بسبب وفرة المياه التي تحتاجه هذه الحيوانات  ,باالضافة الى
انواع من االسماك وانواع من الطيور البال عددها 222نوع منها المهاجرة التي تاتي من مناطق بعيدةطلبا
للغذاء والدف ومنها المقيم الذي يستقر في بيئته طيلة العام  .وتشكل الطيور المهاجرة الغالبية العظمى من
الطيور المائية حيث يقدم معظمها شتاءا سالكا خط سبيريا واوربا ثم العودة مع اطاللة الربيع الى مواطنها
الشمالية الباردة  ,وظلت الطيور المهاجرة تنعم بكل مميزات العراق الطبيعية في اهوارها الى وقت تجفبفها
وخاصة الطيور المهددة باالنقراض ,حيث لم تعد تقصد المنطقة اوتصلها بسبب تقلص المساحات المائية والصيد
الجائر وسيادة التصحر  ,لذا الحفاظ على الطيور المهاجرة والغير مهاجرة تتطلب انشاء محميات طبيعية لتحقيق
التوازن البيئي في مناطق االهوار وخاصة بعد ان دخلت المنطقة التراث العالمي .
االثار البيئية لتجفيف االهوار في جنوب العراق -:
االهوار في جنوب العراق تودي دورا بارزا في عملية التوازن البيئي ولكنها تعرضت لمتغيرات متعدة اثرت على
هذا النظام  ,حيث كان للمناطق المغمورة بالمياه حاليا دورا بارزا في الحفاظ على درجات الحرارة المتوازنة ,
وبعد التجفيف تحولت الى بيئة جافة تتميز بارتفاع معدالت الحرارة مما ادى الى بروز ظاهرة التصحر وارتفاع
نسبة الغبار وزيادة العواصف الترابية ويرافقها ارتفاع نسبة الملوحة وبالتالي تاثيرها على النظام البيئي )77(.
اضافة الى تاثير التجفيف على الحياة النباتية والحيوانية وهي احد االسباب الرئيسية لخسارة التنوع البيولوجي
 ,اذ تغيرت نوعية الغذاء النباتي فقد اختفت مجمعات نباتية وظهرت مجمعات جديدة تالءمت مع النظام
الصحراوي الجديد  ,اضافة الى اصابة بساتين النخيل باالمراض التى ادت الى هالكها ضمن مساحات شاسعة ,
اما الحياة الحيوانية فقد ادى التجفيف الى انقراض اعداد وانواع الحصرلها من الحيوانات واالسماك والطيور
التي كانت تضم 012نوعا من االنواع النادرة التي تعد االهوار مكانا رئيسيا لها ,اضافة الى انقراض انواع نادرة
من الحيوانات الي وجد لها مثيل في اي بيئة مائية اخرى مثل كلب الماء الذي تناقصت اعداده واضمحل وجوده
بسبب التجفيف لالهوار وتلوثها البيئي باالضافة الى الصيد الجائر اضف الى الخسارة التي انتابت المنطقة في
حيوان الجاموس بسببشحة المياه  ,اضف الى ذلك تغير مسارات الطيور المهاجرة وبحثها عن مواطن جديدة
بعد التجفيف هذه االمور كلها تنباء بمخاطر بيئي كبيرة اهمها ظاهرة التصحر التي الئحة باالفق بعد التجفيف
ودليلها اختفاء المسطح ات المائية واختفاء الغطاء النباتي وتفاقمت المشكلة اكثر بعد ترك سكان المنطقة
لالهوار والبحث عن اماكن اخرى للعيش فيها ()72(.انظر الصورة رقم 7و)2
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المصدر /دراسة ميدانية
النظرة المستقبلية الهوار جنوب العراق -:
التنوع االحيائي يعني دراسة الكائنات الحية وحمايتها وتنميتها وصيانة بيئتها .وانشاء المحميات الطبيعية لها
دورا مهما في حماية الطبيعة بما فيها من انواع الحيوانات والنباتات التي ساهم االنسان في انقراضها ,
والمحميات مناطق ذات ابعاد جغرافية تفرض عليها الحماية بموجب قوانين خاصة بهدف حماية محتواها من
الحيوانات وطيور نادر واسماك ونباتات ذات اهمية اقتصادية من خالل تدخل االنسان في هذه البيئة بهدف
تطويرمواردها وصيانتها (,)73
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ويشكل اقليم االهوار في جنوب العراق دعامة اقتصادية ووطنية اذا ماتم استغاللها بالشكل االفضل )79(,لذا يعد
دخول مناطق معينة من االهوار واختيارها ضمن التراث العالمي وبالذات (هور الجبايش في محافظة الناصرية
) اصبح هناك دافعا لوزارة البيئة والموارد المائية والعراقين جميعا لجعلها نقطة انطالق لالهتمام بهذه المناطق
وعمل محميات للحفاظ على التنوع االحيائي وزيادته بهدف الحفاظ على االنواع النادرة من االنقراض (.انظر
الصورة رقم)3
( الصورة رقم)3

(المصدر/دراسة ميدانية)
ولك ون منطقة االهوار من البيئات االيكولوجية الهشة التي تحتاج الى رعاية وعناية خاصة لضمان حسن
استغاللها والمحافظة عليها دون تدهور اواستنزاف لمواردها  ,بما يكفل صيانتها واستمراريتها واستثمارها
بدون اخالل بالتوازن البيئي والحفاظ على مستوى معين من المياه لتغذية االهوار بشكل مستمر لحماية الحياة
النباتية والحيوانية والعمل على تجديد الموارد باستمرار )71(.
اقامت الم حميات الطبيعية في منطقة الدراسة تعد عملية تنموية شاملة ترتبط باالنسان وعالقته بالبيئة  ,وتتسم
المحميات بقيم جمالية مختلفة تجعلها مناطق سياحية غالبة وايضا تعتبر انطالق للقيام بدراسات مكثفة من خالل
مجموعة من االبحاث العلمية حول المنطقة  ,هذه االمور دفعت المواطنين الى محاولة تطوير منطقتهم وخاصة
من الناحية السياحية لجذب اعداد هائل ة من السوائح من الداخل والخارج لتحقيق مكاسب اقتصادية للسكان
وتحريك االقتصاد السياح ي في المنطقة باالضافة الى استخدام وسائل االعالم والتلفاز لبيان اهمية المنطقة بكافة
نواحيها االثرية والطبيعية واالقتصادية والمناخية في حالة عودة تلك المسطحات على ما كانت عليها قبل
التجفيف .
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االستنتاجات -:
 -7فكرة تجفيف االهوار بدات من 7677في تقرير وليم ويكلوكس واستمرت بالتاكيد عليها  7632في تقرير
شركة تنبت وشركاها .
 -0نفذت فكرة التجفيف الهوار جنوب العراق من قبل النظام السابق بعدسنة .7667
 -7اختلفت المساحات المائية الهوار جنوب العراق للفترة من .0226 -7632
 -2اكبر المساحات المائية للالهوار تتركز في محافظة ميسان وتاتي بعدها الناصرية ثم البصرة .
 -3مصادر تغذية االهوار هي نهري دجلة والفرات والكرخة .
 -9تناقصت الحصة المائية للعراق لنهري دجلة والفرات من ,0271-7662بسسب عدم التزم الدول المجاورة
بالمعاهدات الدولية واالتفاقيات .
 -1للتباين المكاني والزماني لمساحات االهوار اثر على التنوع االحيائي .
 -2انقراض اعداد كبيرة من الحيوانات والطيور النادرة بعد التجفيف .
 -6المحميات تعتبر وسيلة مهم جدا لحماية التنوع االحيائي .
 -72دخول المنطقة ضمن التراث العالمي ساعد على تطويرها وزيادة الحصة المائية لها وانعاشها من جديدة .
المقترحات -:
 -7التركيز على حماية المحميات الطبيعية وتطويرها .
 -0ربط مناطق االهوار بخطوط مواصالت متطورة .
 -7تشجيع وسائل االعالم والتلفاز لبث التقارير والمعلومات والتطورات الحاصلة في المنطقة بشكل مستمر
وعمل افالم وثائقية عن المنطقة تعرض في االذاعات .
 -2تشجيع االبحاث العلمية عن المنطقة .
 -3تشجيع الصناعات المحلية .
 -9تطوير الفنادق والمطاعم وانشاء االكشاك لخدمة السوائح باستخدام المواد االولية المحلية .

المصادر -:
 -7ثامرخزعل واخرون  /تسجيل اهوار جنوب العراق محمية طبيعية في قائمة التراث العالمي للحفاظ على
الثقافات االنسانية والتوازن البيئي  /كلية العلوم  /قسم علوم االرض  /جامعة بغداد  /المجلة العراقية للعلوم /
مجلد  /39العدد ك,ج.0273 /
USAID .strategies forassisting the marsh dwellers and restoring the -0
marsh and in southern lraq.interiun status , report ,2003.
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-72يسرى دعبس  /المحميات الطبيعية والتوازن البيئي  /البطائش للنشر والتوزيع  /االسكندرية .7666 /
-77وزارة الصناعة  /الهية العامة للمسح الجيولوجي والتحري المعدني  /تقرير عن نتائج مسح القصب في
هور الحويزة والجبايش  /بواسطة تحليل الصور الفضائية  /اعداد  /حافظ محمود واخرون .7612/
-70حسين علي السعد وعبدالرضاالمياح  /النباتات المائية في العراق  /مركز دراسات الخليج العربي  /جامعة
البصرة .7627 /
 -77حسين علي السعد وعبد الرضا المياح /المصدر نفسه.
 -72عدي بجاي شيب /هور الحمار  /دراسة انثروبولوجيا /دراسة ماجستير غير منشورة  /جامعة بغداد  /كلية
االداب .0221 /
 -73وزارة البيئة  /دائرة بغداد  /شعبة التنوع االحيائي  /الواقع البيئي للتنوع االحيائي /بحوث غير منشورة
.0229/
-79ندى شاكر جودت  /اقليم االهوار غرب دجلة  /مجلة الجمعية الجغرافية  /المجلد االول  /العدد .0222 /37
-71نهلة دمحم رضا  /وزارة البيئة  /االهوار العراقية في مرحلة االدراج على قائمة التراث العالمي  /بحوثوتقارير
غير منشورة .0270/
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مصادر المياه و مشكالتها في مدينة طبرق
د .عثمان المهدي مكائيل *

أ .علي بشير سعيد

جامعة طبرق  -كلية اآلداب  -قسم الجغرافيا
مقدمة :
تهدف هذه الدراسة خالل هذه الصفحات إلي إلقاء الضوء علي مصادر المياه العذبة في مدينة طبرق والبحث
في خصائصها للوصول لي تقييم عام للظروف الهيدرولوجية لهذه المدينة وتحديد مدي كفاية المياه لعذبة
لسكان لمدينة ومستقبلها وخاصة أن المدينة تعاني من سيادة ظروف الجفاف مما يشكل ضعفا ً استراتيجيا ً
وامنيا ً خطيرا ً إن لم تظهر نتائجه الخطيرة في الوقت الحاضر فإنها سوف تطفؤ علي مسرح األحداث ال محالة
خالل المستقبل القريب.
و في ظل الزيادة السكانية التي تشهدها المدينة نتيجة للهجرة الداخلية التي كانت نتيجة لما تمر به البالد من
األحداث إضافة إلي ارتفاع معدل النمو مما ترتب عليه زيادة الطلب علي استخدامات المياه المختلفة.
وبسبب محدودية موارد المياه ولما تشهده المنطقة  ،ومنها المدينة من تطور األنماط المعيشية
واالستهالكية وتغير سريع في حجم السكان  ،فإن الطلب على موارد المياه قد تزايد بنسب مرتفعة وذلك
استجابة لمتطلبات التنمية وأدى ذلك إلى استنزاف العديد من الطبقات الحاملة للمياه الجوفية .والدراسات تؤكد
أن العجز المائي في ليبيا ومنها بلديه طبرق قد بدأ خالل هذه الفترة  ،لذلك البد من اتخاذ جميع الخطط العلمية
المناسبة ألجراء عمليات التطوير والتنمية المائية الشاملة والمستدامة وذلك لمواجهة المتطلبات المائية
وخاصة في القطاع المنزلي وإدارته بما يلبي االحتياجات المائية حاضرا ومستقبالً ولمختلف االستخدامات في
مدينة طبرق.
فقد ألقت الدراسة الضوء علي مصدر المياه الذي يكاد أن يكون الوحيد في المدينة وهوو محطوة طبورق البخاريوة
وذلك من حيث التوزيع المكاني والكمي على محالت وإحياء المدينة المستفادة من خدمات هذه المحطة .
الموقع الجغرافي لمنطقة الدراسة-:
وتحتل مدينة طبرق موقعا ً يتوسط هضبة البطنان كان يطلو عليهوا قوديما ً اسوم (مارماريكوا) الممتودة
مع ساحل البحر المتوسط من الجنوب الشرقي هضبة الدفنة ومن الجنوب الغربوي هضوبة البطنوان وكول المنطقوة
بقسميها الشرقي ،الغربي عبارة عن هضوبة ارتفاعهوا ال يزيود علوى 022م فووق مسوتوى سوطل البحور ،مون هوذا
انحودار تودريجيا ً نحوو الصوحراء مون ناحيوة
االرتفاع ينحدر سطل البحر انحودارا ً دوديدا ً نحوو السواحل مون ناحيوة،
ً
أخرى ويفصل الهضبة عن البحر في بعض المواضع خصوصوا ً فوي الغورب سوهل سواحلي ضوي يختلوف اتسواعه
(.)1
من مكان آلخر وال يزيد عن  02كم
وتمثل منطقة الدراسة(طبرق) آخر محطة على الطري السواحلي بوين مدينوة درنوة ،الحودود المصورية دورقا ً
أي :إنها المركز الحضري الكبير الوحيد على مسافة  002كم وهي تقع في منتصف هذه المسافة كما أنهوا بدايوة
الطري الصحراوي الممتد بين الساحل ،واحة الجغبووب ،وبهوذا الموقوع تعود مدينوة طبورق أصولل موقوع ،ومنفوذ
بحري طبيعي تتجه إليه المناط المجواورة لتصوريف دوؤونها التجاريوة ،ايداريوة ،مموا أهلهوا ألن تصوبل مركوز
إقليم البطنان وتقع مدينة طبرق فوق دبه جزيرة ،وتشرف من فوق ربوة عالية على الميناء
الذي يقع جنوبها والذي يعد أصلل مينواء طبيعوي فوي دورق ليبيوا ،وهوو خلوي مدخلوه فوي جهوة الشورق وتحميوه
الطبيعة حماية حسنة(.)0

( )6عبد العزيز طريح شرف  ،جغرافية ليبيا  ،مركز اإلسكندرية للكتاب  ،الطبعة الثانية 6991 ،م ،ص . 61
( )2مفتاح علي سـ ــيور  ،طبرق بين الماضي و الحاضر ،مطابع الثورة للطباعة والنشر  ،بنغازي 6991،م . ،صـ .631
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موضع منطقة الدراسة :
يوجد مفهومان لموضع المدينة أولهما يرتبط بالسطل الذي نشأت عليه المدينة في مرحلتها النووية
وما يتميز به من خصائص منسوبيه ،مورفولوجية ومناخيه تشكل في مجموعها إمكانية االكتفاء الذاتي
للتنمية العمرانية بها.
أما المفهوم الثاني لموضع المدينة فإنه يمتد ليشمل إمكانات وخصائص أراضي االمتداد المدينة في
العقود التالية لنشأتها بهدف تنظيم استعماالت األرض بتلك االمتدادات للوصول إلى أقصى منافع مختلفة لفترة
استثمار ما قبل النمو العمراني على أراضي تلك االمتدادات المحتملة.
كما يقول (سميلز) إن جوهر الموضوع أنه ال ينبغي لتصنيف الموضع والموقع أن يختلطا كما لو
حاولنا النظر إليهما في تلسكوب وعلى العموم فالموقع الواحد للمنطقة يشمل عددا ً من المواضع ألنها فقط
والموقع عنصر ثمين جدا ً بينما الموضع( )1ثانوي جدا ً ومن مالحظة مدينة طبرق يتبين لنا بأنها تقع في الجهة
الشرقية من المنطقة الساحلية لليبيا عند التقاء دائرة عرض  00 200 2دماالً ،وخط طول ً 002 َ80 07درقاً،
وهي بذلك تحتل موقعا ً يتوسط هضبة مارماريكا الممتدة مع ساحل البحر المتوسط ،ويحدها من الشرق هضبة
الدفنة ،ومن الغرب هضبة البطنان ،وتشرف على خليجها المعروف باسمها (خلي طبرق) ،وهي بمثابة دبه
جزيرة ،وجزء من المدينة على دكل لسان ممتد داخل البحر بمسافة  9كم وضمن أحياء سكنية ،معروفة وهي
حي المنارة والمطار القديم ووسط المدينة والجبلية الشرقية ،ومحلة داهر روحة( ،)0وباب درنة ،وسيدي
يونس ؛والسنينات فأخذت المدينة باألتساع ناحية الجنوب ،والشرق والغرب ،وان موضع المدينة هي مؤلفة
من أراضي هضبة تبدأ مستوية عند درق المدينة حيث ال يزيد ارتفاعها سوى بضعة أمتار عن مستوى سطل
البحر ،وخاصة المنارة في الداخل كلسان ضي داخل البحر ثُم يأخذ هذا المستوى في االرتفاع التدريجي كلما
اتجهنا غرباً ،مع امتداد بعض األودية التي تتخلل أراضي المدينة ،وخاصة في الجهة الوسطى ومن أدهرها
وادي محلة المختار.
ويبلغ أقصى ارتفاع لوررض بوين َ 02-0متورا ً وخاصوة األجوزاء الجنوبيوة ،والجنوبيوة الشورقية فوي حوي
الخلي على امتوداد الطريو الودولي إلوى جمهوريوة مصور العربيوة وقود بودأت المدينوة بنوواةً صوغيرة حوول الجوزء
القديم الذي يشغل منطقة وسط المدينة وهي المنطقة التي أسست عليها القلعة البيزنطية التوي أسسوها جسوتينان
ثُم القلعة التركية التي ديدها حاكم طرابلس (علي رضا بادا) ثم احتلها الطليان وبنو بها سورا ً كبيراً يحجز كول
لسان األراضوي الممتودة داخول البحور ،ودويدوا داخلوه مقور القيوادة ،ومسواكن لرعايواهم واهتمووا بالمينواء فبنووا
األرصفة كما مدوا بعض الطرق المعبدة لخدمة أغراضهم الحربية وألهمية موضع المدينة كميناء وموقعوه علوى
ملتقى الطرق الساحلية ،والصحراوية على خوط الطريو الودولي الممتود إلوى الحودود الشورقية لليبيوا بقيوت مدينوة
صامدة بالرغم من الدمار الذي حصل فيها إبان حرب العلمين فوي الحورب العالميوة الثانيوة وكانوت مسورحا ً للقتوال
.) 1
بين دول الحلفاء ،والمحور ،وحصل فيها الخراب والدمار

( )6فتحي دمحم مصلحي  ،جغرافية المدن " ،اإلطار النظري وتطبيقات عربي " ،مطابع التوحيد الحديثة  ،القاهرة2111 ،م  ،صـ . 21
( )2مفتاح علي ســيور  ،مرجع سابق . ،ص . 631
 ) 1مفتاح عي سيور ،ص . 631
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الشكل رقم ( )1خريطة توضل الموقع الجغرافي يقليم البطنان
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مصادر المياه:
ت ُعد المياه من أهم العوامل الطبيعية التي تؤثر في مختلف استعماالت األرض ،وخاصة فيما يتعل
بالنشاط الزراعي ،وتنقسم مصادر المياه في بلدية طبرق إلى ثالثة أقسام هـي :
أ -المياه الجوفية :
تشكل المياه الجوفية على الرغم من محدوديتها وتدني نوعيتها المصدر األساسي لالستعماالت المختلفة،
وخاصة في داخل البلدية ،ويمكن تقسيم المناط التي توجد فيها الخزانات الجوفية إلى ثالثة نطاقات هي :نطاق
طبرق ،و يشـمل المنطقة الساحلية الممتدة من البردي و حتى خلي البمبة ،و يحظى هذا النطاق بأعلى كمية
لهطول األمطار بالمنطقة ،وتساعد هذه الكمية في تغذية الخزانات أو اآلبار الجوفية حيث تتراوح أعماقها ما
بين  102 –92متراً ،ويتسم بارتفاع نسبة ملوحة مياهه أما عن النـطاق الـثاني فهو نـطـاق الشعـبة ،و يـقع
جنوب مدينة طبـرق ،و يتراوح عمـقه ما بين  022 –122متراً ،و يتـسم هو اآلخر بارتفاع نسبة ملوحة
مياهه.ويبلغ عدد اآلبار (. )80
ب  -المياه السطحية :
ً
تعتمد المياه السطحية على األمطار التي تتساقط موسميا ،و بشكل متقطوع ،ويتوراوح معودل هطوول
األمطار ما بين  0..8 –2مم في السنة ،وهذا ال يُحدث جريانا ً كافيواً ،أو تودفقا ً سوطحيا ً ،يُعتمود عليوه فوي مختلوف
االستعماالت سواء السوكنية أو التجاريوة ،أو الصوناعية ،أو الزراعيوة ،وإن الكميوة المحودودة مون األمطوار التوي
تسقط في بلدية طبرق ،وتوزيعها غير المنتظم على مودى األيوام يحودد ايمكانوات الزراعيوة فوي المنطقوة يوؤدي
إلى مستويات منخفضة جدا ً.
جـ ـ محطة طبرق البخارية :
مدينة طبرق مدينة ساحلية حيث تمتد من منطقة العين الغزالة غربا ً الى أمساعد درقا ً الى منطقة الجغبوب
جنوبا ً وتحتوي هذه المنطقة مجموعة كبيرة من التجمعات السكانية وتبلغ المساحة ايجمالية لمكتب خدمات
طبرق بحوالي (  .2.222كيلومتر مربع ) وتعتمد هذه المنطقة الصحراوية على المحطة البخارية التي تبلغ
كميات المياه المنتجة (  0..222م ) 0يومي ونتيجة لعدم عمل الصيانة لهذه المحطة فان كميات المياه في
تناقص مستمر وسنسرد الحقا ً مجموعة من النقاط ذات الصلة بمصادر المياه.
محطة التحلية وكميات المياه المنتجة :
تعمل المحطة البخارية منذ عام (  0222م ) وتتكون من عدد (  ) 0وحدات وتبلغ إنتاجية كل وحدة ( 10.222
م ) 0يومي ليكون االجمالي لعدد ثالثة وحدات (  0..222م ) 0ويتم ضخ هذه الكمية في الخط الواصل بين
المحطة البخارية وخزان دركة المياه الذي يبلغ طوله (  7.222متر ) وقطره (  .22مم دكتايل ) وهو منفذ
عام (  1977م ) وهو متهالك وبه وصالت غير درعية بمختلف األقطار مما يسبب في فقدان كميات كبيرة من
المياه وال تصل الى خزان دركة المياه لكي يتم توزيعها وتقدر كميات المياه الواصلة الى دركة المياه بحوالي (
 00.222م ) 0بفاقد وقدرة (  10.222م ) 0يومي في حالة عمل المحطة بشكل طبيعي بعدد (  ) 0وحدات
وتحتاج محطة التحلية الى عمره وعمل الصيانة الالزمة لتعمل بشكل طبيعي دون توقف.
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خريطة ( )0توضل ايحياء التي توجد بها دبكات المياه في مدينة طبرق .

المصدر :عمل الباحث استنادا إلي :
 . 1الخريطة العامة لمدية طبرق .
 .0بيانات مكتب التوثي والمعلومات ( دركة المياه والصرف الصحي) .
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ً على خارطة
المصدر  /عمل الباحث استنادا
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مصادر المياه و مشكالتها في مدينة طبرق

خريطة (  ) 0توزيع دبكات المياه في مدينة طبرق .

المصدر :عمل الباحث استنادا إلي :
 . 1الخريطة العامة لمدية طبرق .
 .0بيانات مكتب التوثي والمعلومات ( دركة المياه والصرف الصحي) .

تقسيم ووصف المنطقة حسب الموقع الجغرافي :
تم تقسيم المنطقة الى ( أربـ0ـع ) قطاعات حسب الموقع الجغرافي ونقاط التعداد السكاني وتم أخذ في
االعتبار المواضع المناسبة لتوزيع المياه والتي تغطي المنطقة بالكامل وتم إعداد مخططات مرفقة بالتوزيع
السكاني حسب التعداد السكاني المعتمد وحيث ان أغلب المواضع المناسبة لتوزيع المياه على المناط تتركز
أغلبها بالمناط الساحلية من عين الغزالة الى أمساعد مرورا ً بمدينة طبرق  ,وهذه المناط أو القطاعات
األربعة هي :ـ
1ـ المنطقة الجنوبية ( القاطع األول )  :تمتد هذه المناط من الشعبة الى الجغبوب.
0ـ المنطقة الرئيسية ( القاطع الثاني )  :توهذه المنطقة تشمل منطقة العدم والخوير وعمر المختار وباب
الزيتون ومدينة طبرق.
0ـ المنطقة الغربية ( القاطع الثالث )  :هذه المنطقة تمتد من عكرمة الى عين الغزالة مرورا ً بمناط المرصص
وبالخاثر والقرضبة.
0ـ المنطقة الشرقية ( القاطع الرابع )  :وتمتد من القعرة إلى أمساعد مرورا ً بمناط سيدي أكريم وكمبوت
والغرابات وبئر األدهب وجنزور وقصر الجدي والساحل وبوفرجاني وأم ركبة ورأس عزاز والمالحة والبردي
ودماس.
وهذا التقسيم يسمل بمعرفة معدالت االحتياج المائي بكل منطقة جغرافية على حدة بحيث يمكن أن يتم توفير
المياه بمشاريع مختلفة حسب ايمكانيات المائية لكل منطقة سوا ًء جوفية أو تحليه  ......الخ .التوزيع السكاني
لكل منطقة :
مصادر المياه و مشكالتها في مدينة طبرق
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تم تأسيس هذه الدراسة حسب التوزيع السكاني لكل منطقة وفقا ً للتعداد العام للسكان المعتمد عام 022.
ميالدي وحسب نسبة النمو السكاني لكل منطقة  ,والجدول (  ) 1يوضل عدد السكان وتقديرات النمو السكاني
لكل قطاع من القطاعات األربعة المحددة في الدراسة  ,ويوضل الشكل رقم (  ) 1العالقة ما بين النمو السكاني
لكل قطاع على حده وكذلك المنطقة ككل حتى سنة  02َ2ميالدية.
جدول رقم (  ) 1موجز لتوقعات النمو السكاني لكل ( منطقة ):
النمو السكاني المتوقع

القاطـع
022.

0212

0202

0202

0202

02َ2

األول ( المنطقة الجنوبية )

َ001

َ0َ0

0081

َ.81

7020

9109

الثاني ( المنطقة المركزية
)

11َ090

10.7.0

1.2.98

020717

0َ80َ0

00708.

الثالث ( المنطقة الغربية )

0.08

َ299

َ.0.

َ819

12089

10172

الرابع ( المنطقة الشرقية )

0..0.

02072

َ12َ1

.0717

80200

120220

المجمـوع

1َ9771

17َ..8

َ000.9

080012

َ0َ788

0َ0.89

المصدر :جهاز المشروعات العامة لشركة المياه .
نسب التوزيع السكاني لكل منطقة من مناط الدراسة :
لتنسي الغرض من الدراسة فانه من األفضل أن يتم حساب النسبة المئوية للسكان بكل قطاع بالنسبة لعدد
السكان الكلي لمنطقة البطنان للسنوات من سنة (  022.ميالدي ) حتى سنة (  02َ2ميالدي ) حسب قطاعات
الدراسة لتقابل االحتياجات المائية المطلوبة مع مرور السنوات الجدول رقم (  ) 0يوضل متوسط النسبة
المئوية لتوقعات النمو السكاني لكل قاطع بالنسبة لكل المنطقة : 1
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1عبدهللا حامد صالل (دراسة االحتياجات المائية لمنطقة البطنان) بحث غير منشورَ 021ف .
جدول رقم (  ) 0متوسط النسبة المئوية لتوقعات النمو السكاني لكل قاطع بالنسبة لكل المنطقة :
القاطع ( المنطقة )

النمو السكاني

األول ( المنطقة الجنوبية )

0%

الثاني ( المنطقة المركزية )

70%

الثالث ( المنطقة الغربية )

0%

الرابع ( المنطقة الشرقية )

00%

المجمـوع

122%
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المصدر :جهاز المشروعات العامة لشركة المياه .
وهذه النسبة المئوية تعتبر مفيدة في توزيع أي مصدر من مصادر المياه يتم توفيرها بالمنطقة مستقبالً أو أي
مصادر أخرى يترتب عليها توزيعها حسب السكان.
ثالثا :تحليل الطلب اليومي للمياه.
العوامل األساسية الداخلة في التقديرات :
لتحليل وحساب الطلب اليومي للمياه  ,فانه هناك ثالث عوامل مهمة يتم حساب هذه التقديرات من خاللها
( peak
وهي تقديرات عن عدد السكان ومعدل استهالك الفرد اليومي للمياه ومعامل الذروة واألمان
.) factor
- 1تم االستعانة بالتعداد السكاني لليبيا سنة (  022.م ) المعتمد ومعدل النمو السنوي للسكان المرف مع
هذا التعداد ( .) % 0.00
 - 0تم فرض معدل استهالك الفرد اليومي للمياه (  0َ2لتر/يوم ).
 - 0تم فرض معامل أمان مناسب لهذه المنطقة ( َ.) % 0
لم يتم حساب أي تقديرات مائية  ,بهذه الدراسة تخص مشاريع زراعية أو مشاريع رعي أو صناعية كبرى
واقتصرت الدراسة على االستهالك البشري والذي يتضمن نصيب الفرد اليومي من المياه سواء االستهالك
البشري العادي أو نصيب الفرد في احتياجات خدمية أخرى مثل نصيب الفرد في إطفاء الحري والنظافة العامة
والحدائ و التجارةةة الخاصة  ..ألخ .وكذلك تم وضع معامل أمان ( ذروة ) مناسب لمناط مشابهة لمنطقة
البطنان ( الجافة الحارة ) وهو ( َ.) 1.0
متطلبات أخرى للمياه :
لم يوضع بهذه الدراسة أي نقاط توزيع أخرى تخص مشاريع الرعي أو مشاريع الزراعة واقتصرت
الدراسة على االستهالك البشري فقط.
في حالة أي طلب إضافة نقاط توزيع أخرى أو قطاعات أخرى يحتاج األمر إلى معلومات وأرقام من جهات
االختصاص ويمكن إضافتها في المستقبل.
معامل ذروة الطلب: peak week demand factor
هذا المعامل عادة يضاف إلى التقديرات التي حسبت لالستهالك اليومي للمياه  ,ويكون متغيرا ً ومختلفا ً من
منطقة إلى أخرى حسب الظروف المناخية والبيئية وظروف البنية التحتية للمنطقة والعادات اليومية للسكان أو
الفقد األخر ألسباب غير منظورة.
وتم حساب تأثير فترات الذروة لهذه المنطقة على أساس معامل ذرة هو ( َ ) 1.0أي بزيادة ( َ) % 0
عن متوسط تقديرات االستهالك العادية  ,هذا المعامل تم تقديره على أساس أقصى استهالك للمياه لهذه المنطقة
( فصل الصيف ) وهو مناسب للمناط الجافة الحارة والمشابهة لهذه المنطقة.
الكمية الكلية السنوية لمتوسط الطلب اليومي للمياه :
الكمية الكلية السنوية لمتوسط الطلب اليومي للمياه للقطاعات األربعة والتي تغطي منطقة البطنان بالكامل
موجزة بالجدول رقم (  , ) 0هذا الجدول يوضل متوسط التقديرات السنوية للطلب اليومي للمياه معتمداً على
توقعات النمو السكاني لكل قطاع مضروب في نصيب الفرد اليومي من المياه باستخدام معامل أمان ( ذروة ) (
َ.) 1.0
المتوسط السنوي للطلب اليومي لكل القطاعات يتوقع أن يتزايد من (  َ0900متر مكعب  /اليوم ) في سنة
 021.ميالدي إلى تقريبا ً (  1َ0102متر مكعب  /اليوم ) في سنة ، 02َ2
أي كمية مياه يتم توفيرها بأي دكل من األدكال للمنطقة بالكامل من السهل معرفة المدة السنوية القصوى
لالستفادة منها من خالل الشكل رقم ( .) 0
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جدول رقم (  ) 0موجز لتوقعات المتوسط السنوي لالستهالك اليومي لمياه لكل قاطع باحتساب معامل الذروة (
َ () 1.0متر مكعب  /اليوم ):
القاطـع
022.

0212

0202

0202

0202

02َ2

األول ( المنطقة الجنوبية )

َ128

1190

1َ10

1917

0001

0281

الثاني ( المنطقة المركزية
)

08911

00780

َ000.

.87َ0

871.2

112090

الثالث ( المنطقة الغربية )

َ1َ.

1701

0180

07..

0َ2.

َ000

الرابع ( المنطقة الشرقية )

100.1

10َ91

17002

01800

07.89

0َ121

المجمـوع

َ0900

َ9088

7َ1.2

9َ082

10278.

1َ0102

المصدر :جهاز المشروعات العامة لشركة المياه .
ومن خالل الجدول يتضل أن تقديرات القصوى لالحتياجات المائية لكل المنطقة تتراوح من (  َ0900متر
مكعب  /اليوم ) في سنة  022.ميالدي إلى (  1َ0102متر مكعب  /اليوم ) في سنة  02َ2ميالدي  ,على
أساس نصيب الفرد اليومي (  0َ2لتر  /اليوم ) ومعامل الذروة ( َ. ) 1.0
من الجداول السابقة يتضل أن متوسط النمو السكاني الكلي يتزايد من حوالي (  ) 1َ9.771نسمة سنة
 022.ميالدي إلى (  ) 0َ0..89نسمة في سنة  02َ2ميالدي وهذا تم تقديره على أساس نسبة زيادة سكانية
( .) % 0.00
توقعات الطلب على المياه :
ـ متوسط االحتياجات السنوية الستهالك المياه اليومي المتوقعة تتزايد من (  َ0.900متر مكعب  /اليوم ) في
سنة  022.ميالدي إلى (  1َ0.102متر مكعب  /اليوم ) في سنة  02َ2ميالدي على أساس نصيب الفرد (
 0َ2لتر  /اليوم ).
متوسط االحتياجات السنوية الستهالك المياه اليومي الحالية المتوقعة تقدر بحوالي (  7َ.71.متر مكعب /
)1
اليوم ).
__________________________
 )1جهاز مشروعات المباني ايدارية .
الخالصة
الحلول :
زيادة عدد محطات البخارية في مدينة طبرق علي طول الساحل ولذلك لكفاية المناط المجاورة
وإصالح الشبكات المستهلكة والترديد من المياه وعدم البيع من خزانات البيوت وحراسة مشددة من
رجال األمن إال عن طري دركة المياه والصرف الصحي.
النتائ :
 -1تعاني أغلب أحياء المدينة من نقص حاد في مياه الشرب لعدم توفر دبكات المياه في ايحياء
والمناط المختلفة
مصادر المياه و مشكالتها في مدينة طبرق
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 -0أغلب دبكات المياه في المدينة مستهلكة مما يؤدي الى إهدار المياه في المدينة
 -0عدم وجود دبكات الصرف الصحي في أغلب أحياء المدينة والبديل هو االبار السوداء
التوصيات :
 - 1أقامة محطة لتحليه المياه ايضافية .
 - 0تركيب عدادات المياه في المنازل .
 - 0توفير قطع غيار و اصالح دبكات المياه القديمة .
 - 0مد األحياء الجديدة بشبكات المياه .
َ  -توفير سيارات سحب مياه المجاري .
 - .تركيب بنية متكاملة لمياه الشرب والصرف الصحي .
 - 7اصالح اآلبار المالحة القريبة من المدينة.
 - 8ضرورة استعمال المياه المعالجة من محطات التنقية في الري و الزراعة.
 - 9إقامة محطات تحليه صغيرة بالمناط المجاورة.
 - 12توصيل خط مياه من خزان النهر الصناعي إلى مدينة طبرق.
 – 11إنشاء سدود علي األودية التي تقع بجانب المدينة لتعويض العجز المائي .
المصادر والمراجع
 _ 1عبد العزيز طريل درف  ،جغرافية ليبيا  ،مركز ايسكندرية للكتاب  ،الطبعة الثانية 199. ،م .
 _ 0مفتاح علي ســــيور  ،طبرق بين الماضي و الحاضر ،مطابع الثورة للطباعة والنشر  ،بنغازي 1992،م .
 _ 0فتحي دمحم مصلحي  ،جغرافية المدن " ،ايطار النظري وتطبيقات عربي " ،مطابع التوحيد الحديثة ،
القاهرة0222 ،م.
 _ 0بيانات مكتب التوثي والمعلومات ( دركة المياه والصرف الصحي)
َ _ األطلس الوطني ،الخريطة العامة لمدية طبرق .
 _ .بيانات مكتب التوثي والمعلومات ( دركة المياه والصرف الصحي) .
 _ 7جهاز المشروعات العامة لشركة المياه .
 _ 8جهاز مشروعات المباني ايدارية .
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