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:مقدمة

تعاني العدید من مناطق العالم من شحِّ المیاه وقلَّة توفُّرها، ممَّا جعلها تعاني من أخطار عدیدة تحیط بها، 

بالجفاف؛ و كدا تلوث الماء فهي من  أوائل الموضوعات التي وعلى رأس هذه األخطار خطر اإلصابة 

من هنا، فقد تمَّ ابتكار العدید من الطرق التي توفِّر المیاه . یهتم بها العلماء والمختصون في مجال البیئة

من بكفاءٍة جیِّدة من أجل استعمالها سواء االستعماالت البشرّیة أم غیر البشرّیة، بدًال من استعمال المیاه 

ولعلَّ الطریقة األبرز من هذه الطرق هي طریقة . مصادرها في حالة وجود نقص في المیاه من أصلها

.معالجة المیاه

وتعد الجزائر من بین الدول المهتمة بقضایا البیئة، وهذا نتیجة لألخطار التي أصبحت تهدد بیئتها والتي 

لشرب، واستنفاذ الموارد الغابیة بسبب التصحر تجلت في تدهور اإلطار المعیشي، كتلوث الماء الصالح ل

باالضافة الى تركز مختلف .   واالنبعاثات الغازیة وكذلك تفاقم مشاكل التلوث و النفایات بشتى أنواعها

نتج عنه توزیع مجالي غیر متوازن بین مناطق الوطن، فالعمران المتسارع , األنشطة في الشریط الساحلي

افة السكانیة المرتفعة، قد ساهمت كلها في التدهور البیئي وزیادة في كمیة المیاه والنمو الدیموغرافي والكث

.المستعملة  مما اثر سلبا على اإلطار المعیشي والصحة العمومیة

یر شبكات الصرف الصحي و المیاه القدرة واالستفادة یمع هذه الوقائع كان البد من وضع حلول لتس

معالجتها ، مما یساعد في تنویع مصادر دخل الخزینة العمومیة والتقلیل اقتصادیا وبیئیا منها وهذا بعد 

مصادر التلوث، وبالتالي نكون قد تخلصنا من مشكلة بیئیة واستفدنا منها في آن واحد عن طریق تنظیم 

.وتسییر شبكات الصرف الصحي باعتبارها من أهم الخدمات الموجودة في المدینة
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حلول المناسبة لحل المشاكل التي تعاني منها شبكات صرف المیاه وحتى نتمكن من وضع الطرق وال

المستعملة لمدینة الحروش وٕاعادة التوازن البیئي قمنا بإعداد هذه الدراسة حتى نتمكن من تسلیط الضوء 

...على واقع وحالة شبكات الصرف الصحي ومدى تأثیرها على البیئة الحضریة بمدینة الحروش
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ːاإلشكالیة

ختالالت في المجاالت إإن النمو الدیموغرافي والتطور الصناعي التي عرفته الجزائر أدى إلى 

الحضریة مما تسبب في حدوث مشاكل في تسییر المدن خاصة في ما یتعلق بصرف المیاه المستعملة 

وطنیة فعالة وتسییر شبكات الصرف وكذا حمایة البیئة ، حیث أصبح من الضروري وضع إستراتیجیة 

بالتكنولوجیا الحدیثة من اجل وكذلك وسائل فعالة في مراقبة وصیانة شبكات الصرف الصحي كاالستعانة

.لثماتسییر

یة عالیة حوضعة على سهول ذات مردودیة فالالمتممدینة الحروش كغیرها من المدن الجزائریة ف

تمر األخیرةهذه ،) لنساء و واد الصفصاف واد ا( محاطة بمصبات طبیعیة للمیاه الحضریة المستعملة 

األبیضاالراضي الفالحیة قبل وصولها الى المصب النهائي و هو البحر میاهها على الكثیر من 

ساهم في زیادة كمیة المیاه المستعملة مماتطورا اقتصادیا وسكانیا هاما المدینة شهدتكما ...المتوسط 

:معالجةال،وكذلك إشكالیة طرق ضعف نظام التسییر للمیاه المطروحةمع

ما جعلنا نتناول في بحثنا هذا المشكل المتمثل في تسییر المیاه الملوثة لمدینة الحروش و معالجتها بل 

صرفها في المصبات الطبیعیة السالفة الذكر و ذلك بتقدیم صورة تفصیلیة للوضع الحالي للمدینة و 

.صرفها الصحي

تسییر العقالني و المستدام للصرف لاساهم في یيذالطبیعي للمدینة الاإلطارتطلبت الدراسة تناول و قد

.الصحي بالمدینة 

:لالجابة على هذه االشكالیة كان البد من طرح االسئلة التالیة 
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؟.الطبیعي للمدینةاإلطارما هي معطیات *

؟ما هي معطیات الدراسة التحلیلیة لمدینة الحروش*

؟الصحي بالمدینةما هو واقع شبكة الصرف*

؟ما هي انواع التجهیزات التي تهدد الوسط الطبیعي *

؟االشبكة على الصحة و البیئة عمومما هي اثار میاه*

؟كیف یمكن توقیع تسییر مستدام لمیاه الصرف الصحي بطریقة عقالنیة*

ːثالث فصول إلىعلى هذه التساؤالت قسمنا دراستنا لإلجابة

 تناولنا فیه الدراسة التحلیلیة لمدینة الحروشالفصل االول

الفصل الثاني تناولنا الدراسة التحلیلیة لشبكة الصرف الصحي بالمدینة

تسییر المیاه المستعملة*الفصل الثالث تناولنا المشروع النهائي*

أسباب اختیار الموضوع:

:یما یليإن اختیارنا لهدا الموضوع راجع إلي عدة أسباب یمكن تلخیصها ف

المشاكل التي باتت تعاني منها مدینة الحروش من جراء  شبكة الصرف و المیاه المستعملة .

 تدهور المحیط العمراني والبیئي للمدینة

تأثیر المیاه المستعملة التي تطرح مباشرة في الطبیعة في الودیان.
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 مكانة المدینة طبیعیا و فالحیا.

منهجیة البحث:

من الفرضیات من خالل مراحل البحثحتى نتمكن من اإلجابة على اإلشكالیة المطروحة والتحقیق 

قمنا ب .الذي یعتمد على المعطیات الواقعیةالعلمي

 لبحث المیداني لمرحلة:

حتى نتمكن من اإللمام بمختلف  المعطیات واإلحصائیات الخاصة بالمنطقة التي تخدم 

مباشر بمختلف التصال االموضوعنا وتثرى معلوماتنا، حیث استوجب علینا القیام بخرجات میدانیة و 

وذلك لالطالع على المشاكل المطروحة و المتعلقةو المدینةالمصالح والمدیریات على مستوى الوالیة

.:بشبكات الصرف الصحي  و المیاه القدرة و من بین هده المصالح  نجد 

بمدینة  الحروشالدیوان الوطني لتطهیر.

بالوالیةمدیریة التعمیر والبناء للمدینة.

خلیة الدراسات بالوالیة.

مدیریة المیاه بالوالیة..

في التفحصیةجوالتالكما قمنا بخرجات میدانیة إللقاء نظرة وتفحص بعض النقاط األساسیة، مثل 

األحیاء السكانیة المختلفة للوقوف على الحالة العامة لشبكة الصرف ، إضافة إلى أخد صور للمواقع التي 

.تدعم موضوع بحثنا
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:مقدمة 

تجسید الواقع من خالل مختلف المعطیات الرقمیة و على ˛تساعد الدراسة التحلیلیة لمدینة الحروش 
االستبیانیة و الخرائط و الصور الموضحة التي من اجلها یمكن معرفة مدى عالقة وتاثیر المدینة و 

...سخرةساكنیها مع مختلف الهیاكل القاعدیة الم

وعلیه یمكن القول ان هذه الدراسة هي شاملة و مساعدة من اجل االنقاص من الهوة الموجودة و 
كمثال لذلك (او تحسین الظروف المالئمة للعیشایجاد الحلول للمجال الدراسي من اجل التكیف

)...معرفة كیفیة تسییرالمیاه المستعملة داخل المحیط و غیرها من المشاكل
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:الموضع.1

:لموضع مدینة الحروش وهي كالتالي(01 )یحیط به عدة مرتفعات تحددها الخریطة رقمسهل 

)م 252(كدیة بئر السطل:شماال-

)م322(كدیة الرملیة

)م219(جبل مكسن

)م230(جبل الظهیرة:شرقا-

)م864(جبل التومیات:جنوبا-

كما تصنف م100-120نبارتفاع یتراوح ما بی˛و بالتالي فالمنطقة تتموضع وسط سهل منبسط
الجهة الشرقیة المدینة تحدها منأنإلىباإلضافة˛الفالحیة األراضيأجودهذه السهول من 

1.واد النساء جنوبا إلىیتفرع الذيالسهول الفیضیة لواد الصفصاف 

التطویر العمراني و تاثیره 10ص  - قسنطینة- جامعة منتوري.في التھیئة الحضریةةلودسدنھمةداھشلینلجرختةركذمبوالریش حنان 1

.حالة مدینة الحروش .المدن المتوسطةحالة مدینة الحروش.على البیئة الحضریة في المدن المتوسطة

:دراسة طبیعیة 
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:الموقع.2

كما ˛كم 339,19تبعد عن الجزائر العاصمة بمسافة تقدر بحوالي ˛الیة سكیكدةو تقع المدینة بجنوب 
ى الشارع م على مستو 137بنحو األرضو ترتفع عن سطح ˛كم 32ب األمعن الوالیة تبعد

.الرئیسي 

 الموقع الفلكي:

.شرقا5.6°طول شماال و على خط 36.38°تقع مدینة الحروش على خط عرض

 الموقع الجغرافي:

مدنه أهمكونها الرابط بین حور المدینة الرئیسي م03وطني رقمتقع المدینة على امتداد الطریق ال
:و المتمثلة في

03)الطریق الوطني رقم (كم 32بعد على مدینة سكیكدة-

03)الطریق الوطني رقم (كم  52على بعد مدینة قسنطینة-

03)الطریق الوطني رقم (كم96على بعد مدینة عنابة-

كم172على بعد مدینة جیجل-

كم60على بعد مدینة وادي الزناتي بوالیة قالمة-

2كم101.8للبلدیة و التي تقدر ب اإلجمالیةمن المساحة 2.53%كما انها تمثل 

01



مدینةلالدراسة التحلیلیة لاألولالفصل 

10

 اإلداريالموقع:

سنة من قبل االستعمار 172تنمي المدینة اداریا الى والیة سكیكدة التي یعود تاسیسها الى نحو 
عها االستراتیجي و كدا ارتقائها الى مصف الفرنسي كما تعتبر من التجمعات المهمة بالوالیة بحكم موق

ثل في التجمع الرئیسي ؤ الذي یضم ثالث تجمعات تتم1974دائرة خالل التقسیم االداري لسنة 
الخریطةثانویة السعید بوصبع التومیات و بئر السطل و تحدها عدة بلدیات كما هو موضح في 

:حیث یحدها من 02

دشیش بلدیة امجاز الالشمال*

بلدیة زردازالجنوب الشرقي و الشرق*

بلدیة عین بوزیان و بلدیة زیغود یوسف التابعة لوالیة الجنوب الغربي و من الغرب*
قسنطینة 

.بلدیة سیدي مزغیشالشمال الغربي*

لمساحة المدینة01تمثیل رقم 

مساحة البلدیة

مساحة المدینة
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ːالمناخ- 3

الن الدراسة حة االرصاد الجویةالهم عناصر المناخ باالعتماد على معطیات مصلالتطرقیستوجب
المناخیة ضروریة في عملیة التخطیط

ːالتساقط*ا

رطب یتمیز بشتاء ممطر ودافئ، شبهیسود المنطقة مناخ البحر األبیض المتوسط، وهو مناخ
.وصیف حار وجاف

)2006–1997(معدل التساقط الشهري خالل الفترة : 01جدول رقم 

دنأسأججمأمفجاألشھر

معدل التساقط 
)ملم(الشھري

113.3105.138.559.648.912.91.014.554.057.0132.0150.0
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تمثیل باالعمدة 01نى بیاني  منح
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ːالمناخ- 3

الن الدراسة حة االرصاد الجویةالهم عناصر المناخ باالعتماد على معطیات مصلالتطرقیستوجب
المناخیة ضروریة في عملیة التخطیط

ːالتساقط*ا

رطب یتمیز بشتاء ممطر ودافئ، شبهیسود المنطقة مناخ البحر األبیض المتوسط، وهو مناخ
.وصیف حار وجاف

)2006–1997(معدل التساقط الشهري خالل الفترة : 01جدول رقم 

دنأسأججمأمفجاألشھر

معدل التساقط 
)ملم(الشھري

113.3105.138.559.648.912.91.014.554.057.0132.0150.0

معدل التساقط الشھري

تمثیل باالعمدة 01نى بیاني  منح
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ːالمناخ- 3

الن الدراسة حة االرصاد الجویةالهم عناصر المناخ باالعتماد على معطیات مصلالتطرقیستوجب
المناخیة ضروریة في عملیة التخطیط

ːالتساقط*ا

رطب یتمیز بشتاء ممطر ودافئ، شبهیسود المنطقة مناخ البحر األبیض المتوسط، وهو مناخ
.وصیف حار وجاف

)2006–1997(معدل التساقط الشهري خالل الفترة : 01جدول رقم 

دنأسأججمأمفجاألشھر

معدل التساقط 
)ملم(الشھري

113.3105.138.559.648.912.91.014.554.057.0132.0150.0

Série 1

تمثیل باالعمدة 01نى بیاني  منح
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یتضح أنه هناك  تذبذب في التساقط ، حیث سجلت أقصى كمیة ˛باألعمدةمن خالل البیان 
اخل المجاري هذا ما یساعد على تدفق اكبر للمیاه دو˛ملم150لألمطار خالل شهر دیسمبر 

أما الكمیة الدنیا فقدرت بـ .المصرفیة و بالتالي ضمان نقل اي ملوث الى خارج المحیط العمراني
ملم شهر جویلیة ، و كانت الكمیة معتبرة ابتداءا من شهر سبتمبر إلى غایة شهر فیفري ثم یتبعها 1

ي بحكم جفافها و هذا التذبذب یؤثر على قنوات الصرف الصحتناقص غیر منتظم حتى شهر أوت 
.تراكم معظم المكونات العضویة الصلبة 

:رطوبةال*ب

) 2006- 1997(المتوسط النسبي للرطوبة والرطوبة القصوى والدنیا للفترة ::02جدول رقم

دنأسأججمأمفجاألشھر

متوسط 
)%(الرطوبة 

73.174.171.575.272.971.271.164.473.472.772.974.1

الرطوبة 
)%(القصوى 

95.095.095.094.095.094.092.093.094.096.096.096.0

الرطوبة  الدنیا 
)%(

39.035.028.030.037.032.034.026.036.029.036.038.0

2007سكیكدة –محطة األرصاد الجویة : المصدر

) %72(عال فهو یفوقالمن خالل تحلیل نتائج الجدول یتبین أن متوسط الرطوبة النسبي بالمدینة 
.) %70(، وفي معظم الشهور تزید نسبة الرطوبة عن
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:الحرارة*ج

) 2007-2006(المتوسط الحراري الشهري خالل الفترة 03جدول رقم 

دنأسأججمأمفجاألشھر

متوسط الحرارة 
)°م(

14.013.717.819.420.525.927.529.425.223.518.014.5

الحرارة 
)°م(القصوى 

23.122.429.422.429.236.337.039.034.034.227.123.7

الحرارة الدنیا 
)°م(

5.05.06.28.011.815.618.019.816.412.88.95.3
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فیفري الى غایة شهر جوان هي فترة متوسطة الحرارة لتحلیل البیاني فان الفترة مل بین من خالل ا
،و أدناها ° م39فنجد اعلى درجة مسجلة في شهر أوت ب ،° م20.7بمعدل متوسطي یقدر ب 
ː.°م13.7مسجلة في شهر فیفري ب 

: الریاح*د

منبسط ،  من أهم سهلیة كونها واقعة في ،  و تكون أحیانا قو بحریة شمالیةریاحالمدینة تعترض
التي تسرع من عملیة ) السنة / یوم 24( الریاح التي تهب على المنطقة هي الریاح السیروكو بمعدل

تجفیف قنوات الصرف الصحي مما یبطئ عملیة تفكیك الفضالت العضویة العالقة بمیاه الصرف 
اصة وان نظام الصرف موحد ، كما تسرع من الذي یترتب عنه انتشار الروائح الكریهة خ،الصحي

و ما یترتب عن ..تراكم النفایات الصلبة  لنقص تدفق المیاه داخل القنوات مما یعرض القناة لالنسداد
.هذا االخیر من مشاكل التسییر
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)2006- 1997(خالل الفترة ) ثا/م(متوسط سرعة الریاح :04جدول رقم 

دنأسأججمأمفجاألشھر

سرعة الریاح 
)ثا/م(

4.33.66.76.82.42.58.32.52.75.63.46.4

2007سكیكدة –محطة األرصاد الجویة : المصدر

السرعة متغیر،فنجد ادنى سرعة كانت خالل شهر ماي ب یتضح لنا من خالل الجدول ان متوسط
ثا/م8.3ثا اما القصوى فكانت تلك المتعلقة بالسیروكو و تبلغ سرعتها /م2.4

:الطبوغرافیا-4

:االنحدارات*ا

فنجد . تعد من اشد العناصر و اهمها تحدیدا في التاثیر على شبكة الصرف الصحي و كدا مد قنواتها
:فئات  و هي  4تد على ان المدینة تم

 4–0[: فئة االنحدارات الضعیفة%[

جنوب الطریق ZADإلىوشمال  مركز المدینة إضافة) ZHUN(من المنطقة الشمالیة الشرقیة 
رغم ضعف االنحدار إال أن المیاه الملوثة تصب مباشرة في شعبة مروج، )03(الوطني رقم 

12–5[:  فئة االنحدارات المتوسطة%[

یمكن القول أن مجال الدراسة ینحصر معظمه في هده الفئة وهي مناطق صالحة للتعمیر لكون 
و لمد قنوات الصرف الصحى وتصریف المیاه الملوثة  بها االنحدار فیها مناسب للبناء
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 20–12[: فئة االنحدارات الشدیدة%[

وهي سكنیة الحضریة الجدیدة، تتمثل في المنطقة شمال غرب المركز وأقصى شمال المنطقة ال
.ایضا مناسبة لمد شبكة الصرف الصحي وتصریف میاهها

220أكبر من [:فئة االنحدارات الشدیدة جدا%[

تنحصر هده الفئة في أقصى الشمال الغربي بمحاذاة السكة الحدیدیة، والشمال المتمثل في 
بالنسبة لتصریف المیاه . فالحیه، وهي غیر صالحة للتعمیر لكونها أراضي 04رقم التحصیص

یقع )04التحصیص رقم (التعمیر بهذه المنطقة المستعملة فتصرف في شعبة مروج لكون 
.شمالها

ات دوا.يقاوبلاما.يدیھمنبيبرعلاةعماج.يرضحعوشرموندميفرتسامةداھشلینلةلمكمةركذمةیجنضیبلنبوةلاھرطون2

-شورحلاةنیدمةلاح–يقیبطتلاويرظنلانیریمعتلاوةئھیالت
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:الشبكة الهیدروغرافیة*ب

(04)رقممعظم االودیة في الجهة الشرقیة والجنوب الغربي من المدینة و تتمثل حسب الخریطة تقع
:ما یلي فی

.واد الصفصاف الذي یمر الى الحدود الشرقیة للمدینة*

.2كم85.7واد النساء مجرى تابع لواد الصفصاف مساحة حوضه *

.للمدینةو هي تقطع 2كم11.25شعبة المروج نابعة ایضا لواد الصفصاف تقدر مساحة حوضه ب 
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:المدینة جیولوجیا  *ج

:من التكوینات الصخریة التالیة)05(الخریطة رقمالحروش حسب یتشكل موضع مدینة

كلس مارني:

یتواجد بالمنطقة المركزیة للمدینة، وكذا المنطقة الشمالیة الشرقیة

طین المیوبلیوسان:

.یوجد أقصى غرب المركز، وهي مغطاة بالطمي و أحجار ذات أحجام متفاوتة

طین الغرین:

ودة شمال الموضع، و هذا النوع من التكوینات یتأثر بالتعریة المائیة تنتشر على مساحات محد
.ألنها ضعیفة المقاومة

ترسبات نهریة:

شرق المدینة و تغطي كذلك الجهة الجنوبیة بمحاذاة واد النساء، و تتواجد على شكل مساطب تمتد
.3نهریة ذات مقاومة ضعیفة

7صھسفنعجرم3
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:جیوتقنیة المدینة *د

:ما یليك)06(الخریطة رقم حسب للتعمیر تتضح لنا مدى الصالحیة 

أراضي صالحة للتعمیر:

ق و تشمل مركز المدینة دون عوائهيأراضي صالحة للتعمیر و 

أراضي متوسطة الصالحیة للتعمیر:

بعینتقع بالمنطقة الشرقیة للمدینة و یمكن إقامة مختلف البنایات علیها مع أخذ بعض الشروط
. االعتبار

أراضي غیر مالئمة للتعمیر :

الموجودة غربي المدینة والتي تتمیز بمردودیة كذاتتمثل في األراضي المحاذیة لواد النساء جنوبا 
.مما یجعلها غیر مالئمة للتعمیر%12فالحیة عالیة و تزید فیها درجة االنحدارات عن 
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I- لمحة عن نشأة المدینة  :

استصالح واستغالل األراضي الزراعیة وكان ارتبطت نشأة المركز بالتواجد الفرنسي بالمنطقة، بهدف
:التاليذلك ك

وكان باحتالل الحروش على رأس جیش عسكري ،) eévall(، قام الجنرال 1838أكتوبر 5في*
) قسنطینة وسكیكدة (فیلذالك بنشر الخیام ثم األكواخ مكونین بذالك أول قریة بین سیرتا وفیلیب

هكتار، وقد دام الوجود 1621بمساحة تقدربـ1844مارس 22وتأسست رسمیا بمرسوم مؤرخ في 
وأّول عین توجد عند ملتقى ، بنیت خالل هذه الفترة ثكنة عسكریة،1846العسكري فیها حتى سنة 
. الطریق المركزي بالمدینة

مركز بلدیة ذات الصالحیات الكاملة ،حظیت أصبحت القریة 1861آوت 22وبمرسوم مؤرخ في * 
.بإمكانیات مادیة وبشریة لتهیئة المجال وتنظیمه 

.إلى مركز دائرة تضم عدة بلدیات 1974ثم أرتقت سنة * 

:1960قبل : المرحلة األولى–أ 

وبالتالي تحددت 1838تزامنت هذه الفترة مع التواجد الفرنسي ،حیث تم احتالل المدینة عام 
المعالم األولى للمدینة االستعماریة وفق مخطط شطرنجي تتهیكل المباني حول محور رئیسي هو 

) .03(الطریق الوطني رقم 

األربعینیاتالتي یرجع بناءها الى سنوات سكانللمع وجود بعض المرافق التي تؤدي وظیفة خدمة 
ة، ثانویة زیغود یوسف، الكنیسة المستشفى العام ، مستشفى األمراض العقلیة ، المدرس: وتتمثل في 

:العمرانیة للمدینة الدراسة 
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شمال الطریق الوطني رقم كل هذه المرافق.إلخ..... مقر الدائرة حالیا ، المحكمةالىالتي تحولت 
:كما توضحه الصور التالیة .3

صورة رقم 

01

المدرسة 
االبتدائیة

صورة رقم 
02

المدرسة 
ةاالبتدائی
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إلخ وبدأ ... لملعب ،السوق كالمسجد،ا: للمدینة فقد ظهرت بعض الخدماتأما في الجهة الغربیة
، وفي الناحیة الشرقیة أنجز مخزن للحبوب وقدرت 1870تركز السكان حول نواة المستعمر بعد 

.                                                                هكتار41مساحة النواة آنذاك بـ 

صورة رقم 
03

مركز    
البرید

صورة رقم 
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:1973–1960: المرحلة الثانیة  –ب 

اء الجماعي بالجهةتطبیق مشروع قسنطینة الذي سمح بإقامة المحتشدات والبنتم هذه المرحلة أثناء
من اجل تحصیل ظروفوشهد المركز بعض التدفقات للوافدین من األریاف المجاورة ، الغربیة 

هیاكل صحیة ، خدماتیة ، (ادة من الهیاكل الخدمیة المكونة للمدینة  و االستفمعیشیة أفضل 
)الخ...اقتصادیة

:1990–1974: المرحلة الثالثة–ج 

رافقها تطور الخدمات حیث)1974( الفترة أرتقت المدینة إداریا إلى مركز دائرة خالل هذه
الفترة تمیز خالل نفسما بالنسبة للسكن فقد أ. الصحیة و التجاریة وتوسع منطقة النشاطاتالتعلیمیة،

مناطق السكنات الحضریة (ذلك راجع لسیاسة السكنیة المنتهجة تلك الفترة بانتشار النمط الجماعي،
باإلضافة إلى تجدید بعض المساكن الفردیة بالنواة ، وظهور التحصیصات بالجهات الغربیة)الجدیدة

:1990بعد : المرحلة الرابعة–د 

توسعت المدینة في جمیع االتجاهات وتطور بها السكن بنوعیه الفردي و الجماعي متموضع في 
كما عرفت . اما الجهة الجنوبیة الغربیة فقد تمیزت بالطابع الجماعي .الشمال الغربي ،

انجازات لبعض المشاریع الصناعیة كوحدة الصیانة االلكترونیة و كدا توسعة مركب )(ZADالمدینة
الخ...ائن و وحدة اغدیة االنعام العج

:هذاالى یومنا 1998المرحلة الخامسة من -ه

. طابع الترقوي و اخرى اجتماعیةتوسع شامل للمدینة مع ظهور بعض البرامج السكنیة الجدیدة ذات ال
.هكتار238.7، ومع هذا التوسع بلغت مساحة  المدینة حوالي 
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لق كل من وحدة النجارة و وحدة الصیانة االلكترونیة ما ترك اما من الناحیة االقتصادیة فقد تم غ*
.4.انعكاسات سلبیة في النشاط االقتصادي و ادى الى تدني المستوى المعیشي و انتشار للبطالة

17صھسفنعجرم4

ش

معالجة الطالبة+ المصدر المخطط التوجیھي للتھیئة و التعمیر 
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-IIلبنیة العمرانیة للمدینةا:

تهدف دراسة إستخدامات األرض إلى معرفة كیفیة استغالل المجال العمراني من حیث إلطار
المبني و الشاغر، توزیع المساكن والتجهیزات العامة ، بغیة الوصول إلى مدى توافقها مع بعضها 

.البعض ، وتماشیا مع متطلبات السكان 

:الحظیرة السكنیة–1

: تعدد أنماط السكن -أ –1

رقم لحالة االجتماعیة و االقتصادیة للسكان وتمثل الخریطةي للتوضیحاالمعیاركن االمستعد
:األنماط السكانیة التي تمیز المدنیة وهي كاألتي) 9(

:النمط الفردي*

:من مساحة المدینة مقسم الى %77.7و یمثل نسبة 

ستعمارياإلالسكن:

وهو ولید الفترة االستعماریة وشكل النواة، یتكون من مباني محدودة االرتفاع، طابق أرضي أو 
، مادة البناء الحجارة و األجر، أسقفه من القرمید األحمر، ملحق به ) R+1( طابقین على األكثر 

.وتعتبر درجة تجهیز هذه المساكن جیدة، تتوفر على جمیع الشبكات. في كثیر من األحیان حدیقة
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:السكن الفردي الحدیث

التنوع فیالت وبطابع ال، وتتمیز هذه المساكنضمن سیاسة التحصیص السكنیةبرز في الثمانینات 
یتوزع هذا النمط السكني في المدینة على .في التصامیم من حیث الشكل المعماري و الواجهات
ːوهي كالتالي) 08( الكثیر من التحصیصات  الموضحة في الخریطة رقم 

صورة رقم 
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 1962جویلیة 5) : ( 1(التحصیص(
وهو 2م300قطعة ذات مساحة 180به 1979یقع غرب المدینة، تمت االستفادة منه سنة 

: بمعظم الشبكات الضروریة ، آخرها الغاز الطبیعي أما المرافق الموجودة به فتتمثل في مجهز
.خلإ...الحرفیة إضافة إلى حمام الورشاتثانویة ، مدرسة ابتدائیة وبعض المحالت التجاریة و

 1954نوفمبر1) : (2(التحصیص (

قطعة 68به حوالي03الطریق الوطني رقمیقع بالمدخل الجنوبي الغربي للمدینة بمحاذاة
. تتوفر على جمیع الشبكات

 عمار قدید) : (3(التحصیص (

، 1986سنة قطعة تمت االستفادة منها403به یقع بالشمال الغربي باتجاه قریة بئر سطل،
.، ولكنه مازال یفتقر للتهیئة خصوصا على مستوى الطرق %90نسبة المباني المنجزة بلغت 

 بوالریش) : (4(التحصیص(

، وتقل 1986قطعة وزعت عام 440والذي یقع بالشمال الشرقي بجوار محطة القطار، به 
غیر مزود بشبكة الغاز فهو،التحصیصات األخرىبدرجة التجهیز بهذه التحصیص مقارنة 

.بتدائیةاالمدرسة العدا بیعي ویفتقر للمرافق الضروریة ماالط

 6(–)5(التحصیصات (

قطعة انتهت بها أشغال التهیئة وهي في مرحلة البیع للخواص ، أما الثاني به 316األول به 
.....قطعة وهو مشروع نظري مبرمج لإلنجاز56
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 الفردي الفوضوي السكن:

والمتمثل في حي المقبرة المسیحیة ال یتوفر 03من السكنات جنوب الطریق رقم یقع هذا النوع

.شروط المعیشة أدنىعلى 

صورة رقم 
06

سكن   
فردي 
جماعي

صورة رقم 

07

سكن 
فوضوي
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:السكن الجماعي * 

من إجمالي المساكن ویتوزع في المناطق %38.2یتربع هذا النمط في المدینة بنسبة تقدر بـ 
:التالیة 

دة  المناطق الحضریة السكنیة الجدیZHUN

سكن على شكل عمارات 1000، بها حوالي 1984تقع بالشمال الشرقي للمدینة ، أنجزت سنة 
طوابق ، مجهزة بجمیع الشبكات و المرافق الضروریة المتمثلة أساسا في المرافق التعلیمیة 5من 

....یاة،مستشفى ،مجموعة من المحالت التجاریة ،مجاالت خضراء مه

السكنات الجماعیة 08م  صورة رق
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 السكن االجتماعي :
.1994أنجز سنة ) 03(مسكن یقع بمحاذاة الطریق الوطني رقم 164حي -

مسكن 148یقع جنوب المنطقة الحضریة السكنیة الجدیدة  یضم ) SONATIBA(حي سوناتیبا -
.1976تم انجازها عام 

 السكن الترقوي :

مخصص لعمال قطاع التربیة والتعلیم و 1991یتركز في الجنوب الشرقي للمدینة أنجز سنة 
LSP.إضافة إلى السكن التساهمي  .اإلدارة

 السكن نصف الجماعي:

.مسكن32شرق النواة وحي بوصوفة بمحاذاة السوناتیبا إضافة إلى   حي EPLFیتمثل في حي 

رة رقم صو
09

سكن 
تساھمي
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السكن الفوضوي    :

.قصدیري- .وي صلبفوض-: یتواجد بالمدینة على شكل  

یتوفر على الغربي للنواة، في حي البناء الذاتي و یقع بالشمال  یتمثل:الفوضوي الصلب
.جمیع الشبكات

صورة رقم 
10

سكن   
نصف 
جماعي 

صورة رقم 
11

سكن 
فوضوي 

صلب
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: المساكن القصدیریة

، تفتقد لجمیع ) حي المقبرة المسیحیة(03كوخ تقع جنوب الطریق رقم 400عددها حوالي 
.ط الحیاةالتجهیزات الضروریة و ألدنى شرو 

المحتشدات:

، یقدر عددها 1959وهي مساكن فردیة ذات حالة إنشائیة ردیئة، یعود ظهورها إلى سنة 
2م50مسكن، موزعة موازاة مع شارع كافي و شارع مغربي، مساحة المسكن ال تزید عن 150بـ

صورة رقم 
12

سكن 
قصدیري

صورة رقم 
13

المحتشدات
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-IIIالتجهیزات و المرافق العامة:

ء هام من المجال السكني حیث یستفید منها السكان لتلبیة حاجیاتهم التجهیزات و المرافق جز - 
كما یتضح في الخریطة فهي بذلك یجب أن تتناسب و الحجم السكاني بالمدینة، : الیومیة

:تجهیزات تعلیمیة- 1

.یعود أول تواجد للمدرسة بالمدینة خالل العهد االستعماري*

ثانویات و ) 3(كمالیات وإ) 4(منها مدارس ابتدائیة، ) 11(ؤسسة تربویة، م18أما حالیا فیوجد 
و تشغل هذه المؤسسات مساحة . مؤسسة للتعلیم التقني، إضافة إلى مركز التكوین و التمهین

.هكتار20.7إجمالیة تقدر بـ 

:تجهیزات صحیة- 2

:  یتوفر مركز المدینة على

:ین ستشفائیإمركزین 

سریر و یحتوي على 120و الذي یتسع إلى 1987الذي افتتح سنة :  مستشفى الطب العام-أ
.....مصلحة كالطب العام،  جراحة األطفال، النساء و التولید11

1980كمستشفى للطب العام، و تحول سنة 1948أنشئ سنة : مستشفى األمراض العقلیة- ب
ر المدینة على عیادة متعددة الخدمات و مركز كذلك تتوف،إلى مستشفى لألمراض العقلیة

.عیادة خاصة15صحي، إضافة إلى 
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:تجهیزات إداریة - 3
مقر دائرة، مقر البلدیة، محكمة مركز: عدة تجهیزات إداریة ممثلة في المدینةعلى مستوىیوجد 
البناء و و الغاز، فرع للتسییر العقاري، فرع ، فرع للشركة الوطنیة للكهرباءو االتصاالتالبرید

إلخ .....التعمیر 

:  التجهیزات الخدماتیة- 4

: تجهیزات أمنیة* 

.....تتمثل في مقر للدرك الوطن، و آخر لألمن الوطني، إضافة إلى مقرین للحمایة المدنیة

:لیةتجهیزات ما* 

تتوفر على بنك، صندوق وطني للتوفیر و االحتیاط، مفتشتین للضرائب 

:تجهیزات تجاریة* 

إقلیمي، إضافة إلى سوقین مغطیین غرب النواة القدیمة، كما تغطي بعدالسوق األسبوعي ذو
.المحالت التجاریة بالمدینة جمیع حاجیات السكان

: تجهیزات ترفیهیة و دینیة-

: تجهیزات ثقافیة* 

.مسرح، قاعة سینما، مكتبة بلدیة، دار الشباب، مركز ثقافي: تتمثل في
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:تجهیزات ریاضیة * 

.لكرة القدم، ملعب لكرة الید، قاعة متعددة الریاضات) 2(ملعبان: تتنوع الریاضات بالمدینة حیث هناك

:تجهیزات دینیة* 

د، مقبرة مسیحیة، تتوفر بالمدینة خمس مساج

:التجهیزات الصناعیة - 5

:أهمهاالفالحي من اإلطارالحروش مدینة فالحیة و الوحدات الصناعیة المنتجة هي في 

.1973معصرة الزیتون العمومیة سنة *

.1982سنة الغذائیةمركب العجائن *

.1980نعام سنة ألایة ذغأوحدة *

.ر كافیة من اجل المشاركة و تنمیة االقتصاد بالمدینة خیرة غیه األذو تعتبر ه
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يحصلافرصلاةكبشىلعراطخالكشتيتلاتازیھجتلا
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-IV األخرىالطرق و مختلف الشبكات:

:تمهید

إن تغطیة المجال الحضري بشبكة طرق كثیفة و إیصاله بالشبكات التقنیة المختلفة معیار یقاس به 
ربط و التغطیة المستوى الخدماتي للسكان  و درجة جاذبیة المدینة لهم، من خالل تقدیر نسب ال

.بمختلف الشبكات باإلضافة إلى حالتها و سعتها

:   شبكة الطرق- 1

إن دراسة شبكة الطرقات ستمكننا من تحدید نوع الشبكة والوسائل المالئمة لعملیة تصریف 
سواء المیاه المستعملة المطروحة بالمدینة ، وتتمثل في الطرق الوطنیة،  الوالئیة، البلدیة، والحضریة 

:)10رقم (حسب ما توضحه الخریطة كانت رئیسیة أو ثانویة وهي كاآلتي

: الطرق األولیة–أ 

.تتمثل في طریق وطني ، طریق والئي وأخر بلدي

:RN-03–الطریق الوطني * 

یقطع المدینة من الشرق إلى الجنوب الغربي وبالتالي یقسمها إلى جزئیین شمالي وجنوبي، ویمیزها 
فكثیوقع محوري بین أهم المدن في الشرق الجزائري عنابة و قسنطینة  ،ویعرف حركة مرور بم

.متر، وهو في حالة إنشائیة جیدة8،یمتاز برواقین عرض الواحد منهما 
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:CW- 06-الطریق الوالئي * 

ة بكل من بلدیتي زردازة و امجاز كم یربط المدین2.9یمتد من الشمال الشرقي إلى الجنوب الغربي على مسافة 
..دشیش و ھو بحالة متوسط

:الطرق الثانویة-

تتفرع من الطرق األولیة باتجاه مختلف اإلحیاء بالمدینة ،فمعظمها شهدت عملیات التعبید وتهیئة 
.بحالة متوسطةضیقة اغلبها أنهاإالاألرصفة 

صورة رقم 

13

طریق وطني 
03رقم 

صورة رقم 
13

طریق والئي 
06رقم 
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:الطرق الثالثیة والدروب –

تنبثق من الطرق الثانویة وتخدم اإلحیاء بشكل مباشر، حیث تربط بین الوحدات السكنیة ، فهي  
ال تساهم في تسهیل حركة المرور بل على العكس تخلق مشاكل عدیدة كاألوحال في الفصل الممطر 

.وتطایر األتربة و الغبار في فصل الصیف

مدینةلالدراسة التحلیلیة لاألولالفصل 

46

:الطرق الثالثیة والدروب –

تنبثق من الطرق الثانویة وتخدم اإلحیاء بشكل مباشر، حیث تربط بین الوحدات السكنیة ، فهي  
ال تساهم في تسهیل حركة المرور بل على العكس تخلق مشاكل عدیدة كاألوحال في الفصل الممطر 

.وتطایر األتربة و الغبار في فصل الصیف

مدینةلالدراسة التحلیلیة لاألولالفصل 

46

:الطرق الثالثیة والدروب –

تنبثق من الطرق الثانویة وتخدم اإلحیاء بشكل مباشر، حیث تربط بین الوحدات السكنیة ، فهي  
ال تساهم في تسهیل حركة المرور بل على العكس تخلق مشاكل عدیدة كاألوحال في الفصل الممطر 

.وتطایر األتربة و الغبار في فصل الصیف



مدینةلالدراسة التحلیلیة لاألولالفصل 

47

:السكة الحدیدیة–2

عن *السطلبئر*دیدة و التي تفصل التجمع الثانويیقطع المدینة من الجهة الشمالیة السكة الح
.التجمع الرئیسي كما تعتبر عائق من اجل التوسع

:الشبكات التقنیة - 3

:شبكات المیاه الصالحة للشرب-أ

2X750سعتهما (طریق خّزانینتعد هذه الشبكة الممون الرئیسي للمدینة  من سّد زردازة عن 
2X(التوزیع فیكون بواسطة قناتینأما.مم 500ویتم التقل عن طریق قناة رئیسیة تبلغ قطرها .)3م

)ملم 400

.أحدهما تزود األحیاء الشمالیة بالمدینة-

.األخرى تزود األحیاء الجنوبیة-

: مشاكل الشبكة

:تعاني الشبكة من عدة مشاكل منها

.التسرب العالیة و هذا راجع لعدة أسباب من بینها قدم القنواتنسبة*

التوصیالت غیر الشرعیة و غیر المدروسة من قبل سكان األحیاء الجدیدة مثل السكنات *
.  التساهمیة
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5: شبكة الصرف الصحي- ب

.أنواع من القنوات 3،وتتمیز بـ %78.3تغطي هذه الشبكة المدینة بنسبة 

.ملم5001000من : یةرئیس* 

.ملم 300400من : ثانویة* 

.ملم100250من : ثالثیة * 

.في الفصل الالحقإلیهاتفاصیلها سیتم التطرق 

:شبكة التزود بالكهرباء-ج

و المتواجدة ببلدیة تزود المدینة من المحطة الرئیسیةو ت%98.4التغطیة بالمدینة إلى وصلت 
.كیلو فولط30رمضان جمال،بتوتر یقّدر بـ 

:محول أرضي لتزوید المساكن مباشرة، من بین هذه المحوالت21و التي تدعم 

K.V.A 250محول ذو توتر 17* 

K.V.A 400محولین بتوتر * 

K.V.A 630محولین بتوتر * 

ONAمكتب التطھیر بالمدینة   5
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:مشاكل الشبكة* 

. ضعف التیار الكهربائي و الذي ینتج عنه االنقطاع المستمر- 

.قدم الشبكة- 

.التوصیالت غیر الشرعیة- 

:شبكة التزود بالغاز الطبیعي -د

.و هي نسبة ضعیفة"/ 46نسبة التزود من المحطة ب البلدیة مزودة بمحطة غاز طبیعي و تقدرإن

كما تتوفر المدینة على شبكة الصرف الصحي التي سنتطرق الى دراستها بالتفصیل في الفصل 
.حقالال
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:غرافي و مراحل التطور الدیم-1

یعهم عبر یعتبر السكان الركیزة التي یقوم علیها التخطیط المستقبلي، فوتیرة نموهم ، كثافتهم وتوز 
المجال هي من أهم المؤشرات التي یعتمد علیها في التحلیل و التخطیط الحضري و وفقا للتغیرات 

تقسیم هدا التطور الى إلىو التحول الدیموغرافي ارتأینا اإلنشاءعلى المجال خالل فترة طرأتالتي 
......مراحل متمایزة

195419661977198719982008السنوات

ةالمدین

)ةمسن(

5634953212584191842814132663

 1966- 1954فترة:

نسمة سنة 9532نسمة و ارتفع هذا العدد إلى 5634یقدر بـ 1954كان حجم السكان سنة 
و فاق بذلك المعدل %4.5حیث بلغ معدل النمو السنوي أوجه خالل هذه الفترة أین قدر بـ 1966

الفترة لم تكن طبیعیة في مجملها ، فمن المعروف تاریخیا أن ، و عموما هذه %2.9الوطني المقدر 
مركز الحروش و منذ السنوات األولى لالستیطان األوروبي ، عرف هجرات بشریة هامة فاقت كل 

1959المراكز المجاورة له  هذا إضافة إلى سیاسة التجمیع التي وضعها السلطات االستعماریة سنة 
.في بناء المحتشداتللتحكم في الثورة و المتجسدة 

:الدراسة السكانیة للمدینة 

2008الى1954عدد السكان بالمدینة من فترةتطور 05رقم الجدول 
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 1977–1966فترة:

نسمة فخالل هده الفترة عرفت المدینة انخفاض 12584، 1977لقد بلغ الرصید السكاني سنة 
%3.2وهو أقل من المعدل الوطني المقدر بـ %2.8الذي قدر بـ واضحا في معدل النمو السنوي 

الناتجة عن الظروف االقتصادیة و كدا موقع المدینة وهذا االنخفاض یمكن تفسیره بالعوامل األساسیة
.من حیث النشاط االقتصادي و االستثمارأهمیةاكبر أقطاببین 

 1987- 1977فترة:

%3وهو أعلى من المعدل الوطني المقدر بـ %4أرتفع معدل النمو خالل هذه العشریة لیصل إلى 
یة للمركز وهذا راجع إلى التنمیة المحلیة والوضع وهذا االرتفاع هو مؤشر لعودة الحیویة الدیموغراف

.1974االقتصادي المجدي الذي تحسن بعد ترقیته إلى مقر دائرة نتیجة التقسیم اإلداري لسنة 

 1998–1987فترة:

نسمة ، وقد سجل انخفاض 28141فقد بلغ عدد السكان 1998حسب نتائج اإلحصاء لسنة 
غیر أنه أعلى من المعدل %3.5قارنة بالفترة السابقة و الذي قدر بـ طفیف في معدل النمو السنوي م

، فباإلضافة إلى الزیادة الطبیعیة هناك حركة مستمرة نحو المركز، حیث %2.1الوطني المقدر بـ 
سكان قدموا من األریاف بسبب البحث عن السكن والعمل واالقتراب من المرافق ،وكذلك للالنزوح

.الحالة األمنیة غیر المستقرة في المناطق المعزولة بسبب ظرفي یتمثل في 

 2008–1998فترة:
و %1.6نسمة حیث انخفض معدل النمو السكاني إلى 32663بـ 2007قّدر عدد السكان سنة 

، وهذا االنخفاض یرجع إلى تقهقر %3بـ 2005هو أقل من المعدل الوطني والذي قدر سنة 
.ة بسبب تطور المراكز الثانویة المجاورة لها الهجرة الوافدة نحو المدین
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:الخالصة 

:تياألبعد التطرق لمختلف مكونات المدینة و عناصرها و هي مكونات الفصل اتضح 

.استغالليظهور المدینة كان إن*

.تعد موقع ربط بین عدة والیات*

.توسع المستقبليفي عملیة التأثیرفالحیة محض له أراضيتموضعها وسط سهول و *

.مناخها مناخ البحر المتوسط  مناخ شبه رطب*

والئي همزة وصل بین البلدیات و خرآشبكة الطرق مهمة و دو دینامیكیة عالیة  طریق وطني و *
.الوالیات المجاورة

...شبكة میاه و صرف ال تلبي الحاجیات *
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:تعریف شبكة الصرف الصحي ـ 1

حالة (تعرف على أنها مجموعة من العملیات التقنیة التي تهدف إلى صرف اكبر كمیة من المیاه القذرة 
في قنوات خاصة ورمیها )حالة شبكة موحدة(ومیاه األمطارصرف المیاه الملوثة ،)الشبكة المتفرقة 

.خارج المحیط العمراني بعد معالجتها

:الحروشـ نظام الصرف الصحي المستعمل في مدینة 2

SYSTEME(وعلى غرار باقي المدن الجزائریة نظام الصرف الموحد الحروشیستعمل في مدینة 
UNITAIRE(،هو النظام الغالب في المدینة ،ویستعمل نظام الشبكة الموحدة ألنه یتناسب مع و

و تكلفة اقل مقارنة مع األنظمة األخرى ویعد بسهولة االنجاز وذلمنطقة، ویمتاز الطبیعة الجغرافیة ل
تكون عالیة مما یساعد تلقائیا على )معدل متوسط سنویا/780ملل( ألمطاراكمیة األنسب للمدینة الن 

1.تنظیف وجر األجسام الصلبة التي تكون داخل الشبكة بحیث یمنع انسدادها

:في مدینة الحروشـ طول الشبكة3

كلم وهي موزعة على كافة القطاعات 64.9بـیقدر طول شبكة الصرف الصحي بمدینة الحروش
بالوعة2491كما یوجد بها حوالي .الحضریة للمدینة

الدیوان الوطني للتطھیر للبلدیة1
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:داخل المدینة المصباتاماكن - 4

و شعبة ،فهي اماكن طبیعیة متمثلة في كل من واد النساء في الجهة الجنوبیة للمدینةللمصبات بالنسبة 
.في الجهة الشمالیة الشرقیة مروج في الجهة الشمالیة للمدینة التي بدورها تصب في واد الصفصاف

میاه تصریفو حسب اتجاه السیالن و المصبات ا تعتبر المدینة مقسمة الى جزئین من حیث ذو به
:)11رقم (ا ما توضحه الخریطة ذو هالشبكة 

معالجة الطالبة+ طط التوجیھي للتھیئة و التعمیر المصدر المخ

المصبات أماكن12خریطة رقم 
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:داخل المدینة المصباتاماكن - 4
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المدینة یعتبر المجرى المائي االھم في*
البلدیة و حتى

2كلم85.7یقدر حوضھ المائي بمساحة * 

.مدینةفي الحدود الشرقیة للیقع * 

یقع في الحدود الجنوبیة للمدینة*

یعد فرع رئیسي لواد الصفصاف* 

.  ف المیاه المستعملةیصرتمیزتھ * 

انجاز الطالبة 

انجاز الطالبة 
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:الجهات المكلفة بتسییر الشبكات الصحیة بمدینة الحروش - 5

.بالمدینة2یؤول دور تسییر میاه الصرف الصحي بمدینة الحروش الى الدیوان الوطني للتطهیر

:حسب احدى المقاوالت الخصوصیةصناعة قنوات الصرف داخل محیط المدینةلالمتبعةالطریقة-6

.حفر الخندق الیا_

.حفر الخندق یدویا_

.هدم القاعدة الخرسانیة_

افریل 21المؤرخ في 102- 01نشات وفقا للمرسوم التنفیذي رقم .الدیوان الوطني للتطھیر مؤسسة عمومیة وطنیة ذات طابع صناعي و تجاري2
.مقرھاالجتماعي في مدینة الجزائر.یوضع الدیوان تحت وصایة الوزیر المكلف بالموارد المائیة .2001

.التراب الوطني و تنفیذ السیاسة الوطنیة للتطھیر بالتشاور مع الجماعات المحلیةمھامھ المحافظة على المحیط المائي على كامل 

ب الحوض مساحةتقدر *

2كلم11.25

تقع في شمال المدینة* 

ھي مغطاة داخل المدینة و * 
تصب محتواھا في واد 

.الصفصاف

انجاز الطالبة 
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تصب محتواھا في واد 

.الصفصاف

انجاز الطالبة 
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.سم10عمل سریر رملي بارتفاع یقدر ب _

3م/كغ250صناعة قاعدة خرسانیة مركزة بحجم _

.a jointبرابط  315بقطر pvcوضع االنابیب  او المسالك بمادة_

fante850*850بعازل من فوالذ h*1*31م/كغ350بتركیز بناء البالوعات بخرسانة مسلحة _
.حسب المخططt10 et t 12سم 15بصفیحتین بسمك 

.نزع الفائض من االرض و التسویة_

.و اخیرا ربطها بالشبكة الموجودة_

:المستخرج من الشبكة الصلبةحجم النفایات-7

عدد 
الموصولین

عدد 
المشتركین

عدد
البالوعات

عدد 
الشكاوي

عدد 
التدخالت

عدد 
البالوعات 
المتزاحمة 

حجم 
النفایات 
3م*المجمعة

النفایات 
3م*صرفةالم

طول 
الشبكة 
كم*بالمدینة

438018835249178113761115964.9

من 8835مقدر ب )كم64.9بطول (صرحین باالشتراك مع الشبكةمالجدول یتضح ان عدد الحسب 
یطرح )مضاف الیه السكان الموصولین ببءر السطل(43801اجمالي الموصولین بها و المقدر ب 

.مع المیاه الملوثة باتجاه الودیان3م9ویصرف مع المیاه حجم 3م115فیه نفایات صلبة مقدرة ب 

المستخرجة الصلبةحجم النفایات06جدول رقم  

من الشبكة

فرع الدیوان الوطني للتطھیر لمدینة الحروشːالمصدر 

من الشبكة
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كمیة میاه 3م6570.1من اصل كمیة 3م5256.1باتجاه المصبات ب 3و تقدر كمیة المیاه الصرفة
...موجهة لالستهالك الیومي من میاه صالحة 

كمیة میاه الشرب عدد السكان المنطقة

یوم/3م

كمیة میاه الصرف 

یوم/3مالصحي 

6100915732األولىالمنطقة 

4351652.65522.1المنطقة الثانیة

1230018451476المنطقة الثالثة

80001200960المنطقة الرابعة

1912286.8229.4المنطقة الخامسة

م هي في المنطقة 1476و التي تقدر ب اكبر قدر من المیاه المستعملة أننالحظمن خالل الجدول 
سكنات جماعیة استعماریة و اخرى (الثالثة و هذا نظرا لكونها منطقة حاویة على اكبر عدد من السكان 

تموقع كل من المشفى العام و مشفى االمراض العقلیة إلىباإلضافة) ZHUNمناطق حضریة جدیدة 
...بتلك المنطقة

ːكیفیة حساب كمیة المیاه الصرفة 3

.تنتج لنا كمیة المیاه الموجھة لالستھالك الیومي لكل السكانᴝ) یومي /ل150( كمیة الماء المستھلكة لكل فرد ˣلدینا عدد السكان لكل منطقة 

.من اجمالي المیاه المستھلكة ھي للصرف الصحي%80اي  ما نسبتھ .. من ھذه المیاه موجھة نحو الصرف الصحي%80و نعلم ان نسبة

لتر1000=  3م1للتذكیر   

حساب كمیة المیاه المستعملة لكل منطقة  07جدول رقم 
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كمیة فهي بالمنطقة الثالثة و هذا نظرا لقلة السكنات بها و وجود تجهیزات ضروریة مثل مذبح و أدنىأما
...... سوق و معصرة للزیتون

:مراحل التطور لشبكة الصرف الصحي- 8

معالجة الطالبة+ المصدر مخطط التوجیھي للتھیئة و التعمیر 
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مماثلة لتلك الممثلة للتطور العمراني لمدینة حسب الخریطة نالحظ ان الشبكة تكونت عبر مراحل
....الحروش

:1900الى 1834من : المرحلة األولى 

كاي نواه خالل هذه الفترة كانت الشبكة مخططة و منظمة شكال  شطرنجیا على حساب المباني االوربیة
** سكیكدة و قسنطینة **محور هام رابط بین الوالیتین أصبحتحیث ،استعماریة في تلك الفترة

:1960الى 1900: المرحلة الثانیة 

نحوها من اجلالریفيغرافي للمدینة و النزوحو فمع النمو الدیم،ذه المرحلة بتشتیت في الشبكة عرفت ه
لشبكات فقد كان الطرح من خالل لدون احتواء كان التوسع العمراني دون تخطیط،حیاةالظروف تحسین

)Fosse septique/perdue(الغیر نظامیةالحفر الصحیة

: 1990- 1973: المرحلة الثالثة  

الشيء الذي میز و ،عدد السكانلطبیعیةو زیادةالریفي زیادة في النزوح الحروشتبعد االستقالل عرف
المناطق مثل العمرانیة المخططة السیاساتوPUDالمخططات العمرانیة الموجهة هذه الفترة ظهور

.بشكل منظمشبكات أین كان توقیع الZHUNالسكنیة الحضریة الجدیدة

: 1990: المرحلة الرابعة 

لكن و مع  االختالل في ،ZHUNو PUDبرامج التهیئة و التعمیر إكمالعرفت هذه المرحلة  
و سكنات دون بیوت فقد تراجع التنظیم بالمدینة و منه انشاء )العشریة السوداء(الظروف المعیشیة  

على ادنى شروط الصحة  وكذالك انعدام تام لشبكات .او.التزوید بمیاه الشروبغلى شبكاتالحصول 
الصرف الصحي



دراسة حالة الشبكة للمدینةالثانيالفصل 

61

:الى یومنا هذا  1998من : المرحلة الخامسة 
و بالمقابل انشاء برامج سكنیة جدیدة ىالتطور من جمیع الجهات و جمیع المجاالت  ادعرفت هذه الفترة 

قصدیریة و بهدا تتم معالجة جماعیة ترقویة و اجتماعیة و نصف جماعیة و بدایة هدم و اقتالع المنازل ال
.الحفر الصحیة الغیر نظامیةكما تم القضاء على جل .مشكلة شبكة الصرف تدریجیا

:4المستعملة المیاهمیاه الشرب اختالطعن تسرب او المتنقلةالمعدیة االمراض- 9

طیاتها على تحتوي فيتسسبب المیاه الملوثة و اختالطها بمیاه الشروب الى ظهور امراض معدیة 
.الخ............امراض خطیرة نتیجة لتواجد البكتیریا و الفیروسات و المواد السامة و المعادن 

4االنترنیت 

اھم االمراض الناجمة عن میاه الصرف الصحي
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ظهور حاالت  كمرض التیفویید و بعض االمراض سنة)15(عشرالخمس اذ احصت المدینة خالل 
MHT5المیاه المتنقلة عن طریق 

التھاب 
االمعاء

الحمى 
التیفیة

التھاب التیفوئید
الجھاز 

الھضمي

التھاب 
الكبد

الزحار 
االمیبي

الدودة 
الشریطیة

الدیدان 
الشعریة

المرض

حمى و اسھال
اسھال 

اسھال 
شدید

فقدان اقیاء
الشھیة 

و 
اصفرار

اسھال 
خالل 

فترة مع 
نزیف 
معوي

اضطرابات 
معویة مع 

ضعف 
للجسم

اضطرابات 
معویة

األعراض

عدد الحاالت20211053

14هوتسببة عن طریق میاه الصرف الصحي ماجمالي االصابات الظ من خالل الجدول اننالح
..و هذا راجع لسوء التسییر في شبكة صرف المیاه المستعملة. اصابة

ːالمشاكل الناتجة عن سوء تسییر الشبكة بالمدینة -10

فاثناء الدراسة التحلیلیة و كدا المیدانیة ظهرت هنالك عدة اشكالیات في شبكة الصرف للمیاه المستعملة 
ːاهمها 

.ضر بالبیئة و المحیط العمراني للمدینة عدم وجود محطات للتصفیة وهذا ما ی*

عدم وجود محطات للمعالجة و بالتالي فان نسبة المیاه المطروحة للصرف ال نستطیع اعادة استعمالها *
.من نسبة المیاه الموزعة للشرب% 80مع العلم ان هذه النسبة تمثل 

المستشفى  العام  للمدینة 5

بالمدینة إحصاؤھاالتي تم األمراض07جدول رقم 
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6و الصور توضح ذلك .... و مهملةشبكات للصرف غیر مهیئة كما یجب*

من التقاط الطالبة6

تمثل لنا عدم 18صورة رقم 

تھیئة المجاري المائیة و 
انسدادھا مما یؤدي الى 

الفیضانات 

توضح 19صورة رقم 

لنا اھمال البالوعات 

بوسط الطریق ھذا ما 

یؤدي الى حوادث 

المرور 
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 عدم صیانة شبكات الصرف داخل العمارات مما یترتب عنه تكاثر للحشرات و القوارض.

و هذا ما ینجر عنه التلوث ) مصبات طبیعیة متمثلة فالودیان ( اماكن المصبات او الطرح منعدمة *
د البصر الى بانواعه المائي و الهوائي و انبعاث الروائح الكریهة و كذا  التلوث المرئي این نجد عند م

.التوازن البیئي و الجمالي خاللاالالودیان مجموع النفایات المتراكمة و

.طریقة المعالجة تكون بجمع النفایات الصلبة الكبرى و ترك البقیة في الوسط الطبیعي*

.السطح ما یؤدي الى تشققهاقرب القنوات من *

هي ناتجة عن انسداد لبالوعات او عدم توفرها الفیضان و هذا من اهم الخطار المهددة للمدینة و *
.بشبكة الطرق
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الحفر الغیر نظامیة غیر مغطاة و غیر فنجد قرب المنازل ˛تعرف الشبكة ایضا بعدم نظامها *
خ ال..ناهیك عن انتشار القوارض البعوضو سكالنامو لحشرات لاتكاثر ى لايدؤ یاماذهوi;محمیة

مثل 20صورة رقم 

لبالوعة انسداد ا

بوسط الطریق ما 

.الفیضانى یؤدي ال

21رقم صور

توضیحیة 
لقنوات قرب 

المنزل
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22صورة رقم 
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ːالصةالخ

˛حوصلة هذا الفصل كانت بالتطرق الى الحالة التي هي علیها شبكة للصرف الصحي بمدینة الحروش *

.حیث علمنا مختلف السلبیات الموجودة

)غیاب محطات التصفیة و المعالجة للمیاه المستعملة(عدم وجود نظام لالستفادة و معالجة المیاه  *

.شبكة مؤهلة و منظمةعملیة الصرف ال تتم وفق صورة منتظمة لغیاب  *
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 ːمقدمة                                                        
تمثله شبكات حث عن انجع الطرق و السبل لوقف التهديد الفعلي الذي ببعدما اصبح من الواجب ال

تصحيح تبين انه ال بد من  ˛الصرف الصحي و المياه المستعملة على امن السكان و سالمتهم الصحية
تقديم اقتراحات وتدابير أساسية لتسيير وذلك ب. اجمالي المشاكل الناجمة عنها العيوب بالشبكة وفض

شبكات الصرف الصحي  حتى نتمكن من إعطاء الحلول المناسبة لمشكلة تسيير وصرف المياه 
 ....المستعملة بمجال الدراسة
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 ːاالقتراحات الخاصة بشبكة الصرف الصحي لمدينة الحروش                     
 ːمنها  العمل على اتخاد و تسطير برامج التي من اجلها تعيد للشبكة مردوديتها و مفعولها

 اعادة تهيئة المجاري التي توجد في حالة متدهورة*
 (بالتالي حدوث اسدادات اذا كان هناك تآكل و ) التدخل الفوري على المجاري من اجل مردودية حسنة*
 .التقليل من التدفق اذا كانت المجاري ضيقة ال تحتمل *
ادخال التقنيات الالزمة المساعدة في عمليات التنظيف داخل غرف التفتيش  تفتيش تلفزيوني للمجاري *

 صعبة الوصول 
 علق بالشبكةتجنيد مختلف الوسائل والتقنيات للتدخل الفوري في حالة وجود اضطرابات او خلل مت*
 تحديد مشاكل الشبكة و االضرار المحتملة*
 تحديد اي خلل او تشوه مالحظ في الشبكة*
 تحديد نوعية المياه المطروحة داخل الشبكة*
 في حال تاكل و تدهور لمواد لبناء للشبكة يجب التدخل عليها من اجل تحسين وظيفتها *

 ːاما عن القنوات فلها تدابير من بينها 
 .األنابيب الضيقة و المتدهورةاستبدال *
 .(  PVCمثل) استعمال االنواع المالئمة من النابيب*
في حالة وجود عطب عند )ل غير قانوني يلوصي تة و مدها بالقنوات لمنع اكشبحياء بالربط كل اال*

على  او هذه االخيرة ينتج عنها تسربات للمياه الى السطح ما يخلف اضرار  ،التوصيل كالقيام بثقوب
و اخيرها اختالط مياه  ،تسربه في األساسات ما يحدث هشاشتها و تاكلهاو كذلك ، الطرقات و المحيط 

 . ( الشرب مع تلك المستعملة
تجنب الصرف المباشر في الوديان للمياه المستعملة و التاكيد على الربط القانوني بالشبكة الرئيسية من  *

 .العمال المعنيينطرف 
 .و التشقق السريع للشبكة االنكسارالتدهور و  أخطارلتفادي  اإلنجازاحترام العمق القانوني عند *
 .الحد و التقليل من التسربات*
 .تصليح النقاط السوداء الموجودة*
 .تسريح البالوعات و اخراج ما كان بها من مواد *
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 ، أخرىطبيعية يمكن استغاللها في مجاالت  أماكن أنهافقد وقفنا على  اما فيما يخص اماكن الطرح
على الصحة العمومية و  تأثيرات إلى أدىشعب داخل التجمع الحضري في الوديان و ال   المباشر فالطرح

 .يئة بال
  :البد من و عليه 

 .للتصريف في الشبكة ااو دمجه انقاط لمراقبة المياه المستعملة قبل خلطه توقيع*
سية للسكان والتذكير على انها مسؤولية ملقاة على عاتقهم من اجل حماية القيام بالحمالت التحسي*

 .محيطهم و صحتهم
 .و الشعب  األوديةتنظيف *
 .منع تجميع المياه الملوثة داخل التجمع*
 

  اقتراحات تخص شبكة الصرف داخل المدينة من اجل تاهيلها عن طريق  بإعدادولهذا قمنا
 .التهيئة

 :إلى مناطق آخذين بعين اإلعتبار او متركزين على ( الشبكة ) قمنا بتنطيق المدينة  فقد
 اتجاه السيالن *                     
 الوظيفة المهيمنة و السائدة في المنطقة*                      
 قطر القنوات*                      
  و اخيرا المصب النهائي*                      

 و بناء على هذه المعايير قمنا بتوطين نقاط المراقبة داخل المدينة 
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         ةتقسيم المدينة الى مناطق حضري
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                                  األولىالمنطقة الحضرية *

 هكتار  :66  المساحة *

  

 ساكن 0066: عدد السكان*

 

 ةترفيهي  تعليمية و     تجهيزات + سكنات  :االنشطة المهيمنة  *

 

 0 :عدد نقاط المراقبة * 

  

 

 

                                الثانيةالمنطقة الحضرية *

 هكتار 24:المساحة *

 

 ساكن  2530:عدد السكان*

 

و ترفيهية و  تعليمية و دينية  :المهيمنة  األنشطةطبيعة *

 .صحية

 

      قاعة متعددة  :المهددة للبيئة و شبكة الصرف  األنشطة*

 الخدمات

 

  :2عدد نقاط المراقبة *

 

       ːتحضير البطاقات التقنية لكل منطقة 
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                               الثالثةالمنطقة الحضرية 

 هكتار 06: المساحة *

 

 ساكن 04566: عدد السكان *

 

  .تعليمية  .تجارية .خدماتية* تجهيزات+سكنية  -المهيمنة األنشطة طبيعة*

 

 .*صحية

 

 المستشفى العمومي و مستشفى  :المهددة للبيئة و شبكة الصرف  األنشطة*

 

 .االمراض العقلية و قاعة متعددة الخدمات 

 

  :6عدد نقاط المراقبة *

 

  :2نقاط المراقبة الفرعية *
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                 الرابعةالمنطقة الحضرية 

               

 هكتار  25: المساحة *

 

 

 ساكن0666: عدد السكان *

 

 

 .تجهيزات تعليمية و صحية و خدماتية+ سكنية  :طبيعة االنشطة المهيمنة *

 

 

 المركز الصحي و سوق الجملة و  :االنشطة المهددة للبيئة و شبكة الصرف *

 

 

 .معصرة الزيتون و المذبح       

 

  :2عدد نقاط المراقبة *

 

 

 2 :عدد نقاط المراقبة الفرعية *
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                  الخامسةالمنطقة الحضرية *

             

 هكتار  08: لمساحة ا*

 

 

 ساكن 0104: عدد السكان *

 

 

   تجهيزات تعليمية و صحية و دينية و + سكنية :المهيمنة  األنشطةطبيعة *

 

         

 .للنشاطات المختلفة   منطقة           

 

 

 .مركز صحي: المهددة للبيئة و شبكة الصرف  األنشطة*

 

  

 3: عدد نقاط المراقبة *
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     ːتحضير جدول لمعايير المراقبة في كل منطقة 
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 سكنات و اانشطة خدماتية و تجارية و غيرها بالمدينة هي عبارة عن و المهيمنة بما ان االنشطة السائدة 
التي يستوجب مراقبتها  1من االنشطة التي تكون مياه صرفها كتلك المصرفة من المنازل فغالبية المعايير

 ːكل من هي (   (les points de controlفي نقاط المراقبة  
   المواد  العضوية المنحلة ( matières en suspension  les  MES) 
   ألكسجين الحيوي الممتصا mande biochimique en oxygène):de (DBO5  
 PH األس الهيدروجيني  
 DCO األكسجين الكيميائي المستهلك:demande chemique en oxygene  (DCO : 

 les sous points de (اما في ما يخص المعاببر المستوجب مراقبتها في نقاط المراقة الفرعية 
control)هي تلك الخاصة بالتجهيزات الصحية و المذابح و االسواق.. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

من الكربون والهيدروجين واألكسجين وفى بعض األحيان النيتروجين، هذا تتكون المواد العضوية من خليط  : MESالمنحلة  المواد العضوية ا1

 .باإلضافة إلى بعض العناصر األخرى المهمة مثل الكبريت والفسفور والحديد

كمية االكسجين الالزمة من اجل تحليل و تفكيك المواد  mande biochimique en oxygène):de (DBO5   ألكسجين الحيوي الممتصا

 .لتر للمتوسط اليومي/مغ 52يقدر ب *...نمو البكتريا لتقوم بأكسدة المواد العضويةالعضوية عبر 

العضوية يستخدم األكسجين الكيميائي المستهلك لقياس المواد  demande chemique en oxygene : (DCO:)  األكسجين الكيميائي المستهلك

   فى مياه الصرف الصناعي التى تحتوي على مركبات سامة للحياة البيولوجية
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 التجهيزات2                   
 

 معايير المراقبة                     

 volume/quantite  المذبح

Matiere decontable 

DBO 5  

PH 

DCO 

                             MES معصرة الزيتون

DBO 5  

PH 

DCO 
huiles et graisses 

 MES األسواق 

DBO 5  

PH 

DCO 

température 

matière decantable  

huiles et graisses 

 MES مشفى لألمراض العقلية

DBO 5  

PH 

DCO 

Temperature 

 MES العموميالمشفى 

DBO 5  

PH 

DCO 

Temperature 

NH4
+ 

Indices toxiques 

Mercure 

Composer organiques 
  

 

 

                                                           
.                   يضبط القيم القصوى للمصبات الصناعية السائلة.6662افريل11مؤرخ في  141-62المرسوم رقم .62العدد .الجريدة الرسمية 
2
  

   معايير المراقبة لنقاط المراقبة الفرعية في المنطقة  90رقم جدول
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 الخاتمة العامة

يعتبر مشكل تسيير شبكات الصرف الصحي وعملية التخلص النهائي من المياه المستعملة المنزلية 
أكبر المشاكل التي تعاني منها مدينة الحروش على غرار باقي المدن و الصناعية ومياه األمطار ، من 

 .الجزائرية

شهدت تطور عمراني كبير مع زيادة ديموغرافية  ˛اين رقيت الى بلدية  4791فمنذ التقسيم اإلداري لسنة 
، ضف إلى دلك النزوح الريفي، كل هذه العوامل قد ساهمت في زيادة كمية المياه المطروحة باالظافة إلى 
كمية التساقط خاصة في فصل الشتاء ، خصوصا مع غياب حمالت توعية والتحسيس بخطر هده 

 .  االخيرة
 لصرف الصحي بالمدينة و ما نتج عنه من مشاكل سبق ذكرها مثالان التدهور المسجل على شبكة  ا

 انتشار روائح كريهة ومضرة بصحة اإلنسان. 

 انتشار األوبئة واألمراض. 

  انتشار الحشرات الضارة وكذلك الجرذان. 

   احتمال وقوع الفيضانات داخل المدينة. 

فبعد إطالعنا على هدا الموضوع، وجدنا أن شبكة الصرف الصحي الحالية غير قادرة علي تلبية حاجيات 
 المدينة ،  وهذا راجع إلى تدهور حالة الشبكة لقدمها وضعف الصيانة 

و عملنا على تحديد اهم المشاكل التي تعاني منها الشبكات بالمدينة واهم النقاط السوداء الموجودة بها كما 
 .منا باالطالع على أماكن طرح المياه المستعملة عبرالوديان و الشعابق

و استخلصنا من خالل دراستنا لهذا الموضوع أهم األسباب التي أدت إلى تفاقم المشاكل ومنها 
 : نذكر

 نقص في اليد العاملة والوسائل المستخدمة في عملية الصيانة. 
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   ثراء الثقافة البيئيةعدم القيام بحمالت تحسيسية لتوعية السكان وا. 

  الربط العشوائي 

  عدم القيام بالدراسات الالزمة قبل عملية االنجاز. 

 عدم اخترام دفتر الشروط أثناء عملية االنجاز. 

  ːقمنا بتقديم اقتراحات وتوجيهات عامة أهمها 

 التعاقد مع الخواص في مجال تسيير شبكات الصرف الصحي بالمدينة. 

  المواطنين بضرورة التخلص من المياه المستعملة في األماكن توعية وتحسيس
 .المخصصة لطرحها، لتجنب الطرح المباشر للمياه المستعملة في الوسط الطبيعي 

 تسخير اإلمكانيات المادية والبشرية الالزمة لصيانة شبكات الصرف الصحي. 

  المطروحة و اعادة في نوعية المياه تحديد نقاط مراقبة و اخري فرعية من اجل التحكم
 .االستغالل في مجاالت معينة

، (الخ...التسربات ،االنكسار)فسياسة التخلص من المياه المستعملة ومشاكل شبكات الصرف الصحي 
ال يمكن لها ان  تكون و تنجح  ما لم يشرك فيها كل األطراف الفاعلة مثل المجتمع المدني، الهيئات 

 .المحلية وغيرها

جاد طرق سليمة، فعالة وناجعة  للتخلص من مشاكل شبكات الصرف الصحي في االخير يمكن إي
وأخطار المياه المستعملة بمدينة الحروش، وال يمكن القول بأن هدا العمل المنجز متكامل هو الحل ، 
بل نرجو من خالله فتح المجال أمام دراسات أعمق وأشمل لمعالجة الظواهر السلبية الموجودة في 

 .مدننا



 



        مذكرات التخرج
 

 
  بوالريش حنان    

 جامعة منتوري. مهندس دولة في التهيئة الحضرية-

 التطور العمراني وتأثيره على البيئة الحضرية في المدن المتوسطة 

  

 *  حالة مدينة الحروش*                                    

 نطور هالة و بن رضوان نجية  
 جامعة العربي بن مهيدي ام البواقي.حضري  لحضرية تخصص مدن و مشروع ت اماستر في التقنيا  -  

  ادوات التهيئة و التعمير في الجزائر بين النظري و التطبيقي 

             

 *حالة مدينة الحروش*                    

          ملجم رشيد و دليش عمر  

 .البواقي    lا   يديجامعة العربي بن مه.  مهندس دولة في تسيير المدن -

  دراسة شبكة الصرف الصحي و مجاالت استعمال المياه بعد المعالجة 

       

 *     حالة مدينة جيجل*                                   

    

    الكتب         

  باللغة العربية    
 كتاب شبكة المياه و الصرف الصحي

 كتاب تنفيد شبكات الصرف الصحي

 كتاب إنشاء شبكات الصرف الصحي 

  كتاب هندسة الصرف الصحي

 شبكات المياه و الصرف الصحي -تقنية مدينة  -كتاب 

 

 باللغة االجنبية

Assainissement des eaux usses  

  

 

 
 الوثائق التشريعية
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 الوثائق االدارية                                     

 
 مديرية الري بوالية سكيكدة

 خلية الدراسات بالموارد المائية بوالية سكيكدة

 الديون الوطني للتطهير بمدينة الحروش

 امديرية التعمير و البناء بالوالية

  فرع التجزئة و التعمير بالمدينة
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يـرسم مـا يأتي :يـرسم مـا يأتي :

اIـــــاداIـــــادّة األولى :ة األولى :  تـــــطـــــبـــــيــــــقـــــا ألحـــــكـــــام  اIـــــادّة 10  من
الــــقــــانــــون رقم 03-10 اIــــؤرّخ في 19 جــــمــــادى األولى عــــام
1424 اIـوافق 19 يـولـيـو سـنة 2003 واIذكـور أعالهr يـهدف

هـــذا اIــــرســـوم إلى ضــــبط الـــقــــيم الــــقـــصـــوى لــــلـــمــــصـــبّـــات
الصناعية السائلة.

القسم  األوالقسم  األوّل
أحكام أحكام  تمهيدية تمهيدية

اIاداIادّة ة 2  :   :  يـقصد في مـفهوم هـذا اIرسوم بـاIصبات
الـصــناعــــيــة السـائلة كل تدفـق وسيــالن وقــذف وجتمع
مـــبــــاشـــــر أو غــــيــــر مــــبــــاشـــر لـــســـــائل يــــنـــجم عـن نـــشـــاط

صناعي.

اIــــاداIــــادّة ة 3 : :  إنّ الـــــقــــيم الـــــقــــصــــوى لــــطـــــرح اIــــصــــبــــات
الـــصــنـــاعـــيــة الـــســائـــلـــة هي تـــلك احملــددة فـي مــلـــحـــقي هــذا

اIرسوم.

غــيــر أنهr وفـي انــتــظــار تــســويـــة وضــعــيــة اIــنــشــآت
الــصــنــاعـــيــة الــقــد�ـــة  في أجل  خــمس (5) ســنــوات تــأخــذ
Xالــقـيـم الـقــصــوى لــلــمـصــبــات الــصـنــاعــيــة  الــسـائــلــة بــعـ
االعــتــبـــار قــدم اIــنــشـــآت الــصــنـــاعــيــة وذلك  بـــضــبط  حــد
مـســمـوح به لـلمـصـبات الـصـناعـيـة السـائلـة الـصادرة عن

هذه اIنـشآت. وحتـدد هـذه القـيم وتلحق بهذا اIرسوم.
يحـدد األجل بـالـنسـبـة للـمـنـشآت الـبـتـروليـة  بـسبع
(7)  ســنــوات  طــبــقـا لألحــكــام الــتــشـريــعــيــة  اIـعــمــول بــهـا
والسـيّـمـا أحــكـام الـقـانـون رقم 05-07 اIـؤرّخ في 19 ربـيع
األوّل عــــام 1426 اIــــوافق 28 أبــــريل ســــنـــة 2005 واIـــذكـــور

أعاله.
عالوة عـــــلى ذلـك ولـــــغــــرض خـــــصـــــوصــــيـــــات تـــــتــــعـــــلق
بـالتـكنـولـوجيـات اIسـتعـمـلةr �ـنح أيضـا حـد مسـموح  به
لـــلــقــيـم الــقــصـــوى  حــسب األصـــنــاف الـــصــنــاعـــيــة اIــعـــنــيــة

واIلحقة  بهذا اIرسوم.

القسم  الثانيالقسم  الثاني
أحكام تقنية تتعلق باIصبات الصناعية السائلةأحكام تقنية تتعلق باIصبات الصناعية السائلة

اIـاداIـادّة ة 4  :   :  يــجب أن تــكـون كل اIــنــشـآت الــتي تــنـتج
اIـصبـات الصـناعـية الـسائـلة مـنجـزة ومشـيدة ومـستـغلـة

مــــــــرسرســــــــوم توم تــــــنــــــــفــــــــيــــــــذيذيّ  رقم رقم 06 - 141  م  مــــــــؤرؤرّخ في خ في 20 رب ربــــــــيعيع
r2006 ــــــــــــوافق وافق 19  أب  أبــــــــــــريريـل سل ســــــــــــــنــــــــــــة ةIا Iاألواألوّل عل عــــــــــــام ام 1427 ا
يــــضــــــبط البط الــــقــــــيم اليم الــــقــــــصــــوى لوى لــــــلــــمــــصــــــبّــــات الات الــــــصــــنــــــاعاعــــيــــة

السائلة.السائلة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإن رئيس احلكومة

- بــنـــاء عـــلى تـــقــريـــر وزيـــر الــتـــهـــيــئـــة الـــعــمـــرانـــيــة
rوالبيئة

- وبـناء على الـدّستـورr ال سيّمـا اIادّتان 85-4 و125
r(الفقرة 2) منه

- و �ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 90-08 اIــــؤرّخ في 12
رمــضـان عـام  1410 اIـوافق 7 أبــريل سـنـة 1990 واIــتـعـلق

rتممIا rبالبلدية

- و �ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 90-09 اIــــؤرّخ في 12
رمــضـان عـام  1410 اIـوافق 7 أبــريل سـنـة 1990 واIــتـعـلق

rتممIا rبالوالية

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 03-10 اIــــؤرّخ في 19
جـــمـــادى األولى عـــام 1424 اIــوافق 19 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2003

rستدامةIتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية اIوا

- و�ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 04-04 اIـــــؤرّخ في 5
جـــمـــادى األولى عـــام 1425 اIــوافق 23 يـــونـــيـــو ســـنـــة 2004

rتعلق بالتقييسIوا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 05-07 اIــــؤرّخ في 19
ربـــــــيـع األوّل عـــــــام 1426 اIــــــــوافق 28 أبـــــــريـل ســـــــنـــــــة 2005

rتعلق باحملروقاتIوا

- و �قتـضى اIرسـوم الرئاسي رقم 04-136 اIؤرخ
في 29 صـــــفــــــر عـــــام 1425 اIـــــوافق 19 أبــــــريـل ســــــنـــــة 2004

rرئيس احلكومة Xتضمن تعيIوا

- و �قتـضى اIرسـوم الرئاسي رقم 05-161 اIؤرخ
في 22 ربـــيع األول عـــام 1426 اIــــوافــق أوّل مــــايـــو  ســــنـــة

rأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيI2005 وا

- و�ــــقــــتــــضى  اIـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 160-93
اIــؤرّخ في 20 مــحــرّم  عـام 1414 اIــوافق 10 يــولــيــو ســنـة

r1993 الذي  ينظم  النفايات الصناعية السائلة

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
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اIـاداIـادّة ة 10 : :  يـتـعيّـن عـلى مـسـتـغل اIـنـشـأة اIـعـنـية أن
يـــوضح أو يـــعـــلل أو يـــبـــرّر كل جتـــاوز يـــحــتـــمل مـالحــظـــته
وتـقـد� األعمـال التـصـحيـحيـة الـتي �ّ تنـفـيذهـا أو اIزمع

القيام بها.

11 :  : يـــنــــتج عن عــــمـــلـــيـــات اIـــراقــــبـــة كـــمـــا هي اIــاداIــادّة ة 
محددة أعالهr حترير محضر يعدّ لهذا الغرض.

يتضمن احملضر ما يأتي :

- ألـــقــاب وأســـمـــاء وصـــفــة األشـــخـــاص الـــذين قـــامــوا
rراقبةIبا

- تــعــيــX مــنــتـج أو مــنــتــجي اIــصــبــات الــصــنــاعــيــة
rالسائلة وطبيعة نشاطاتهم

- تـــاريخ وســـاعــة ومــوقـع وظــروف مـــعــايــنـــة اIــواقع
rكانIا Xتخذة في عIوالقياسات ا

- اIـعاينات اIتـعلقة �ـظهر ولون ورائـحة اIصبات
واحلـالـة الـظاهـرة جملـمـوع احلـيـوانـات والـنـبـاتـات الـقـريـبة
مـن اIـصب ونـتــائج الـقـيــاسـات والـتــحـالـيـل الـتي أجـريت

rكانIا Xفي ع

- تـــعــــريف كل عــــيـــنــــة مـــأخـــوذةr مــــرفـــقــــة بـــاإلشـــارة
rللموقع والساعة وظروف أخذ العينة

- اسـم اخملــــبــــر أو اخملــــابــــر اIــــرسـل إلــــيــــهــــا الــــعــــيــــنــــة
اIأخوذة.

12 : :  جتــــرى طـــرق أخـــذ الـــعــــيـــنـــات وحــــفـــظـــهـــا اIــاداIــادّة ة 
وتــداولـــهـــا وكـــذا كـــيــفـــيـــات الـــتـــحـــالــيـل حــسـب اIـــقــايـــيس

اجلزائرية اIعمول بها.

اIـاداIـادّة ة 13 :  تــلــــغى األحـــكــام اخملــــالـفــة لــهـذا اIــرسـوم
وال سـيّـمـا أحـكـام اIـرســوم الـتـنـفـيـذي رقم 93-160 اIـؤرّخ
في 20 مـــحـــرّم  عـــام 1414 اIــــوافق 10 يـــولـــيـــو ســـنـــة 1993

واIذكور أعاله.

14 : :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اIــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اIـــــاداIـــــادّة ة 
الـــرّســـمـــــيّـــة لـــلـــجـــــمــــهـــوريّـــة اجلــــزائـــريّـــة الـــدّ�ـــقـــراطـــيّـــة

الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلـزائـر في 20 ربـيع األوّل عـام 1427 اIـوافق
19 أبريل سنة 2006.

أحمـد أويحيىأحمـد أويحيى

بطـريـقـــة ال تـتـجـاوز فـيهـا مـصـبـاتـهـا الـصنـاعـيـة الـسـائـلة
عـــنـــد خـــروجــهـــا من اIـــنـــشـــأة الــقـــيم الـــقـــصــوى احملـــددة في
مـلـحـقي هـذا اIـرسـومr كـمـا يـجب أن تـزود بـجـهـاز مـعـاجلة

مالئم يسمح باحلد من حجم التلوّث اIطروح.

اIـاداIـادّة ة 5 :  : يـجب أن تـنـجـز مـنـشـآت اIـعـاجلـة وتـستـغل
وتـــصـــان بـــطــريـــقـــة تـــقــلـص فــيـــهـــا إلى أدنى حـــد مـــدة عــدم
اســــتــــغاللـــــهــــاr والــــتي ال �ــــكـن خاللــــهــــا أن تـــــضــــمن كــــلــــيــــا

وظيفتها.

إذا كـــــان عــــــدم االســـــتـــــغـالل مـن شـــــأنـه أن يـــــؤدي إلى
جتـــاوز الــقــيم الـــقــصــوى اIــفــروضـــةr يــجب عــلـى اIــســتــغل
اتـــخـــاذ اإلجـــراءات الــضـــروريـــة لـــلـــتـــقـــلـــيص مـن الـــتـــلــوث
الـصـادر وذلك بـتخـفـيض الـنـشـاطات اIـعـنـيـة أو توقـيـفـها

عند احلاجة.

القسم الثالثالقسم الثالث

مراقبة مراقبة اIصبات الصناعية السائلةاIصبات الصناعية السائلة

rXــراقــبــة واحلــراســـة الــذاتــيــتــIــادّة ة 6 :  : بــعــنـــوان اIــاداIا
يــجـب عــلـى مــســـتـــغـــلي اIـــنــشـــآت الـــتي تـــصــدر مـــصـــبــات
صـنــاعـيـة سـائــلـــةr أن �ـسـكــوا سـجال يـدونــون فـيه تـاريخ
ونـتــائج الـتــحـالــيل الــتي يـقــومـون بــهـا حــسب الـكــيـفــيـات
احملدّدة بـقرار من الوزيـر اIكلف بـالبيـئة وعنـد االقتضاء

الوزير اIكلف بالقطاع اIعني.

جتــرى الــقــيــاســـات عــلى مــســؤولــيــة اIـــســتــغل وعــلى
نــفــقـــاته اخلــاصـــة حــسب الــشـــروط احملــددة فــي الــتـــنــظــيـم

اIعمول به.

اIــاداIــادّة ة 7 : :  يـــجب أن تـــوضع نـــتـــائج الـــتــحـــالـــيل حتت
تصرف مصالح اIراقبة اIؤهلة.

rــــؤهــــلــــة في هــــذا اجملـــالIــــصــــالح اIــــادّة ة 8 : : تـــقــــوم اIــــاداIا
باIـراقبـة الدوريـة و/أو اIفـاجئـة للـخصـائص الفـيزيـائية
والكـيميائية والـبيولوجية للـمصبات الصنـاعية السائلة
لضمـان مطابـقتهـا للقـيم القصـوى احملددة في ملـحقي هذا

اIرسوم.

اIـــــاداIـــــادّة ة 9 : :  تـــــتـــــضـــــــمّـن مـــــراقـــــبـــــة طـــــرح اIـــــصـــــبـــــات
الـــصـــنـــاعـــيـــة الــســـائـــلـــة مـــعـــايـــنـــة لـــلـــمـــواقع والـــقـــيـــاســات
والــتــحــالــيل الــتي أجــريت فـي عــX اIــكــان وأخــذ عــيــنـات

بغرض حتليلها.
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اIلحق األواIلحق األوّل
القيم القيم القصوى Iعايير اIصبات الصناعية السائلةالقصوى Iعايير اIصبات الصناعية السائلة

القيم اIسموحة للمنشآت القد�ةالقيم اIسموحة للمنشآت القد�ةالقيم القصوىالقيم القصوىالوحدةالوحدةاIعاييراIعاييرالرقمالرقم

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

درجة احلرارة
ك هـ
م ع

آزوت كلدهال
فوسفور كامل

ط ك أ
ط ب أ 5
أIنيوم

مواد سامة بيو مجمّعة
سيانور

فليور ومركباته
مؤشر الفينول

محروقات كاملة
زيوت ودهون

كدميوم
نحاس كامل
زئبق كامل

رصاص كامل
كروم كامل
اإلتان كامل

منغنيز
نيكل كامل
زنك كامل

حديد  
مركبات عضوية كلورية

°C

-
مغ / ل

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

30

8,5 - 6,5

35

30

10

120

35

3

0,005

0,1

15

0,3

10

20

0,2

0,5

0,01

0,5

0,5

2

1

0,5

3

3

5

30

8,5 - 6,5

40

40

15

130

40

5

0,01

0,15

20

0,5

15

30

0,25

1

0,05

0,75

0,75

2,5

1,5

0,75

5

5

7

PH / ك هـ : كمون هيدروجيني

DBO5 / ط ب أ 5 : طلب بيولوجي لألكسيجI Xدة 5 أيام

Xط ك أ : طلب كيميائي لألكسيج / DCO

MES / م ع : مواد عالقة
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القيم اIسموحة للمنشآت القد�ةالقيم اIسموحة للمنشآت القد�ةالقيم القصوىالقيم القصوىالوحدةالوحدةاIعاييراIعايير

احلجم / الكمية
ك هـ

ط ب أ 5
ط ك أ

مواد مترسبة

م3 / طن هيكل معالج
-

غ / طن
"
"

6

8,5 - 5,5

250

800

200

8

9- 6

300

1000

250

اIلحق الثانياIلحق الثاني
القيم القيم اIسموحة لبعض القيم القصوى Iعايير اIصبات الصناعية السائلة حسب أنواع اIنشآتاIسموحة لبعض القيم القصوى Iعايير اIصبات الصناعية السائلة حسب أنواع اIنشآت

1 - صناعة اIواد الغذائية - صناعة اIواد الغذائية :
أ - اIذابح وحتويل اللحوم :أ - اIذابح وحتويل اللحوم :

القيم اIسموحة للمنشآت القد�ةالقيم اIسموحة للمنشآت القد�ةالقيم القصوىالقيم القصوىالوحدةالوحدةاIعاييراIعايير

درجة احلرارة
ك هـ

ط ب أ 5
ط ك أ

م ع
 زيوت ودهون

°C

-
مغ/ ل

"
"
"

30

9 - 6

200

200

300

5

30

9- 6

400

250

350

10

ب - صناعة السكر :ب - صناعة السكر :

القيم اIسموحة للمنشآت القد�ةالقيم اIسموحة للمنشآت القد�ةالقيم القصوىالقيم القصوىالوحدةالوحدةاIعاييراIعايير

درجة احلرارة
ك هـ

ط ب أ 5
ط ك أ

م ع

°C

-
مغ/ ل

"
"

30

8,5 -5,5

100

7000

30

35

8,5- 6,5

120

8000

50

ج - صناعة اخلمائر :ج - صناعة اخلمائر :

PH / ك هـ : كمون هيدروجيني

DBO5 / ط ب أ 5 : طلب بيولوجي لألكسيجI Xدة 5 أيام

Xط ك أ : طلب كيميائي لألكسيج / DCO

MES / م ع : مواد عالقة
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د - صناعة الكحول :د - صناعة الكحول :

القيم اIسموحة للمنشآت القد�ةالقيم اIسموحة للمنشآت القد�ةالقيم القصوىالقيم القصوىالوحدةالوحدةاIعاييراIعايير

درجة احلرارة
ك هـ

ط ب أ 5
ط ك أ

م ع

°C

-
غ/ طن مالت منتوج

"
"

30

8,5 - 5,5

250

700

250

30

10,5- 9

300

750

300

هـ - أجسام دهنية :هـ - أجسام دهنية :

القيم اIسموحة للمنشآت القد�ةالقيم اIسموحة للمنشآت القد�ةالقيم القصوىالقيم القصوىالوحدةالوحدةاIعاييراIعايير

درجة احلرارة
ك هـ

ط ب أ 5
ط ك أ

م ع

°C

-
غ/ طن 

"
"

30

8,5 - 5,5

200

700

150

30

9 - 6

250

800

200

2 - صناعة الطاقة : - صناعة الطاقة :
أ - تصفية البترول :أ - تصفية البترول :

القيم اIسموحة للمنشآت القد�ةالقيم اIسموحة للمنشآت القد�ةالقيم القصوىالقيم القصوىالوحدةالوحدةاIعاييراIعايير

تدفق اIاء
درجة احلرارة

ك هـ
ط ب أ 5
ط ك أ

م ع
أزوت كامل

زيوت ودهون
فينول

محروقات
رصاص

كروم 3 +
كروم 6 +

م3 / طن
°C

-
غ / طن

"
"
"

مغ / ل
غ / طن
غ / طن
مغ / ل

"
"

1

30

8,5-5,5

25

100

25

20

15

0,25

5

0,5

0,05

0,1

1,2

35

8,5-5,5

30

120

30

25

20

0,5

10

1

0,3

0,5

 PH / ك هـ : كمون هيدروجيني
 DBO5 / ط ب أ 5 : طلب بيولوجي لألكسيجI Xدة 5 أيام

Xط ك أ : طلب كيميائي لألكسيج / DCO 
 MES / م ع : مواد عالقة
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ب - كوكيفاكسيونب - كوكيفاكسيون :

القيم اIسموحة للمنشآت القد�ةالقيم اIسموحة للمنشآت القد�ةالقيم القصوىالقيم القصوىالوحدةالوحدةاIعاييراIعايير

ط ب أ 5
ط ك أ

الفوسفور
سيانور

مركبات األزوت
مؤشر فينول

بنزانr تولوانr كزيالن
محروقات أروماتكية

   متعددة احللقات
سلفور

مواد مصفاة

مغ / ل
"
"
"
"
"
"
"

"
"

30

120

2

0,1

35

0,3

0,08

0,08

0,08

40

40

200

2

0,1

40

0,5

0,1

0,1

0,1

50

3  - صناعة ميكانيكية :  - صناعة ميكانيكية :

القيم اIسموحة للمنشآت القد�ةالقيم اIسموحة للمنشآت القد�ةالقيم القصوىالقيم القصوىالوحدةالوحدةاIعاييراIعايير

درجة احلرارة
ك هـ

ط ك أ
سيانور
النحاس
النيكل
الزنك

الرصاص
الكدميوم
احملروقات

فينول
اIعادن الكاملة

°C

-
مغ / ل

"
"
"
"
"
"
"
"
"

30

8,5-5,5

300

0,1

0,7

0,7

2,5

0,7

0,5

15

0,5

20

30

8,5-5,5

350

0,15

1

1

3

1

1

20

1

25

 PH / ك هـ : كمون هيدروجيني
 DBO5 / ط ب أ 5 : طلب بيولوجي لألكسيجI Xدة 5 أيام

Xط ك أ : طلب كيميائي لألكسيج / DCO 

 MES / م ع : مواد عالقة
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4  - صناعة حتويل اIعادن :  - صناعة حتويل اIعادن :

القيم اIسموحة للمنشآت القد�ةالقيم اIسموحة للمنشآت القد�ةالقيم القصوىالقيم القصوىالوحدةالوحدةاIعاييراIعايير

النحاس
النيكل
الكروم
احلديد

األIنيوم

مغ / ل
"
"
"
"

1,5

2

1,5

5

5

2

2,5

2

7,5

7,5

5  - صناعة معادن اخلام غير اIعدنية :  - صناعة معادن اخلام غير اIعدنية :
أ - اخلزف :أ - اخلزف :

القيم اIسموحة للمنشآت القد�ةالقيم اIسموحة للمنشآت القد�ةالقيم القصوىالقيم القصوىالوحدةالوحدةاIعاييراIعايير

درجة احلرارة
ك هـ

ط ك أ
مواد مترسبة

الرصاص
الكدميوم

°C

ــ
مغ / ل

"
"
"

30

8,5-5,5

80

0,5

0,5

0,07

30

8,5-5,5

120

1

1

0,2

ب - الزجاج :ب - الزجاج :

القيم اIسموحة للمنشآت القد�ةالقيم اIسموحة للمنشآت القد�ةالقيم القصوىالقيم القصوىالوحدةالوحدةاIعاييراIعايير

درجة احلرارة
ك هـ

ط ك أ
م ع

الرصاص
الكدميوم

الكروم
الكوبالت
النحاس
النيكل
الزنك

°C

ــ
مغ / ل

"
"
"
"
"
"
"
"

30

8,5-5,5

80

0.3

0,5

0,07

0,1

0,1

0,1

0,1

2

30

8,5-5,5

120

0,5

1

0,2

0,1

0,1

0,3

0,5

5

 PH / ك هـ : كمون هيدروجيني
Xط ك أ : طلب كيميائي لألكسيج / DCO 

 MES / م ع : مواد عالقة
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ج - اإلسمنت. الكلس واجليرج - اإلسمنت. الكلس واجلير :

القيم اIسموحة للمنشآت القد�ةالقيم اIسموحة للمنشآت القد�ةالقيم القصوىالقيم القصوىالوحدةالوحدةاIعاييراIعايير

درجة احلرارة
ك هـ

ط ك أ
مواد مترسبة

الرصاص
الكدميوم

الكروم
الكوبالت
النحاس
النيكل
الزنك

°C

ــ
مغ / ل

"
"
"
"
"
"
"
"

30

8,5-5,5

80

0,5

0,5

0,07

0,1

0,1

0,1

0,1

2

30

8,5-5,5

120

1

1

0,2

0,1

0,1

0,3

0,5

5

6  - صناعة القماش :  - صناعة القماش :

القيم اIسموحة للمنشآت القد�ةالقيم اIسموحة للمنشآت القد�ةالقيم القصوىالقيم القصوىالوحدةالوحدةاIعاييراIعايير

درجة احلرارة
ك هـ

ط ب أ 5
ط ك أ

مواد مترسبة
مواد غير ذائبة
قابلية التأكسد

البرمنغنات

°C

ــ
مغ / ل

"
"
"
"
"

30

8,5-6,5

150

250

0,4

30

100

20

35

9-6

200

300

0,5

40

120

25

القيم اIسموحة للمنشآت القد�ةالقيم اIسموحة للمنشآت القد�ةالقيم القصوىالقيم القصوىالوحدةالوحدةاIعاييراIعايير
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"مدینة جیجل " :ـ محطة التصفیة و المعالجة

:ـ الموقع

من وسط المدینة وهي متواجدة كم1,5تقع محطة التصفیة بالجهة الغربیة للمدینة جیجل تبعد بحوالي 
.على شاطئ البحر
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SR1 محطة 1996200803790146127697034الرابطة
المعالجة

SR2محطة 19952008027601805109134022المسمكة
SR1الضخ

SR3محطة 19952008025121853902104012الشاطئ
SR2الضخ

SR4 اوالد
بوالنار

البحر200620080270385763864

SR5 راس
العافیة

محطة 20062008023640354703
SR4الضخ

:مساحة المحطة 

هكتار 2,5تقدر المساحة المبنیة بحوالي .هكتار5,9تتربع محطة التصفیة على مساحة إجمالیة قدرها 
.الخ.....وتحتوي على ادارة ،احوض ،مستودع

الهدف من انجاز هذه المحطة هو حمایة الشواطئ البحریة من التلوث ،وكذلك حمایة السكان من 
.ة وكذلك حمایة الوسط الطبیعي والبیئةمختلف األمراض الناتجة عن المیاه المستعمل

:نوع وكمیة المیاه المعنیة بالمعالجة  

تقوم محطة المعالجة بتصفیة المیاه المنزلیة باإلضافة إلى كمیة ضئیلة من میاه األمطار كون هده األخیرة 
ثم یتم تصرف مباشرة في البحر عبر الودیان ،أما المیاه الصناعیة فیتم تصفیتها داخل هذه المصانع

.طرحها في الودیان

في الوقت الممطرفي الوقت الجاف

یوم/3م30000یوم/3م30000طاقة اإلستعاب الحالیة 

یوم/3م45000یوم/3م203045000(طاقة اإلستعاب المستقبلیة

یوم/3م10200سا/3م3750یوم/3م10200سا/3م960كمیة المیاه الداخلة للمحطة



:مراحل معالجة المیاه المستعملة 

.تمر المیاه المستعملة أثناء المعالجة بأربع مراحل رئیسیة وكل مرحلة تضم عدة خطوات ثانویة 

:قبل المعالجة أـ  المرحلة ما

كما تسمى أیضا مرحلة نزع المواد الصلبة مثل الخشب ، البالستیك ، الورق و تمر هده المرحلة 
:بأربع خطوات هي 

سم لتوضع في 5تقوم على نزع المواد الصلبة التي یزید قطرها عن :ـ  الخطوة األولى
.الحاویات وتنقل مباشرة إلى المفرغة العمومیة 

.العمومیةسم  لتنقل مباشرة للمفرغة1ا عن نزع المواد الصلبة التي یزید قطره:الخطوة الثانیة  

.یتم في هده المرحلة ترسییب الرمل و الزیوت والشحوم في حوض كبیر :الخطوة الثالثة 

آلة نزع المواد الصلبة 
.سم 5التي یزید قطرھا

آلة نزع المواد الصلبة 
قطرھا التي یتجاوز 

.سم1
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یتم في هده الخطوة نزع الرمال والشحوم والزیوت عن المیاه المستعملة وتخزینها في :الخطوة الرابعة
.آماكن التخزین 

:ثالثة  خطوات هي تتم هذه المرحلة عبر : ب ـ مرحلة المعالجة البیولوجیة 

.تقوم على فصل المیاه عن المواد العضویة :ـ   الخطوة األولى 

مروحات      06عن طریق الفصل النھائي بین المواد العضویة والمیاه المستعملة:ـ   الخطوة الثانیة

.بھااألكسجین لتسھیل عملیة الفرز لتذھب المواد العضویة  نحو محطة ضخ الخاصةبیولوجیة تضمن 

.ضخ المواد العضویة  بواسطة مضخة خاصة نحو آماكن معالجة ھده المواد:الخطوة الثالثة

الفصل األولي بین عملیة 
المواد العضویة و المیاه 

.القدرة

حوض الفصل النھائي 
بین المواد العضویة 

.والماء
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: ج ـ مر حلة معالجة المیاه القدرة

تتم هده المرحلة في حوض خاص وهي تعد أخر مرحلة لمعالجة المیاه المستعملة حیث یضاف للماء 
.الوادلیطرح بعدها في ) فیلماء الجا(الكلور الغازي أو الماء المطهر 

:تمر هده المرحلة بأربع خطوات قصد معالجتها وهي:د ـ مرحلة معالجة المواد العضویة

4مواد جافة و من %0,8إلى %0,4جمع المواد العضویة لتغلیظها حیث نجد :ـ الخطوة األولى
. مواد صلبة  %7إلى %

.ترشیح المواد العضویة من الماء عبر طاولة التقطیر و التصفیة:الخطوة الثانیة

محطة ضخ المواد 
.العضویة

ع أضالدو حوض 
یضاف للماء 

.الكلور
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.في ھده الخطوة یتم تشمیس المواد العضویة طبیعیا: ـ الخطوة الثالثة

.نقل وتخزین المواد العضویة المعالجة إلعادة استعمالھا في الزراعة:الخطوة الرابعة 

:التصفیةاإلمكانیات العامة لمحطة 

:ـ أإلمكانات البشریة 1ـ

.عامل حیث لكل عامل دور خاص 32تتوفر محطة المعالجة والتصفیة لمدینة جیجل على 

:ـ اإلمكانات المادیة2

 حاویات لجمع النفایات الصلبة09تتوفر المحطة على :الحاویات.
والشاحنات بالمواد آلة میكانیكیة تكمن مهمتها داخل المحطة في شحن الجرارات:الجرافة

.العضویة
ویتمثل دورها في حمل ونقل الحاویات إلى أماكن التفریغ العمومي لنفایات :شاحنة رفع الحاویات
.الصلبة
جرارات مهمتها جمع المواد العضویة و نقل التجهیزات03تقدر ب :الجرارات.

المیكانیكیة الطاولة 
لترشیح المواد 

..العضویة

التشمیس الطبیعي 
..للمواد العضویة
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لكهربائیة في حالة وهو ضروري جدا یتمثل دوره في ضمان الطاقة ا:مولد الطاقة الكهربائي
.انقطاع التیار الكهربائي

:ـ تسییر المحطة حالیا 

.الجهة المسؤولة عن تسییر محطة التصفیة و المعالجة هي الدیوان الوطني للتطهیر

:ـ مشاكل محطة المعالجة 

:تعاني المحطة من عدة مشاكل نذكر منها

).الخ....أعاصیر، فیضانات(ـ تدفق كمیات كبیرة تفوق طاقتها خاصة في الحاالت االستثنائیة

.ـ ترسب الرمال والتي تلحق أضرار بالغة في المحطة وتؤثر على عملیة التصفیة 

.ـ جرف المواد الصلبة خاصة أثناء هطول األمطار الغزیرة

ر الغزیرة والفیضانات مما یؤدي إلى ألحاق أضرار ـ غلق محطة التصفیة والمعالجة أثناء هطول األمطا
.كبیرة على البیئة وخاصة الشواطئ البحریة 

.ـ تعطل المضخات خاصة في فصل الصیف مما یصعب من عملیة التصفیة لقلة المیاه

:ـ إعادة استعمال المیاه بعد المعالجة 

أن المیاه المصفاة ال یتم إعادة استعمالها من خالل الزیارة التي قمنا بها إلى محطة المعالجة الحظنا
في أي مجال بل یتم طرحها مباشرة في شعبة بن عاشور لتذهب إلى البحر،إال أن هناك مشروع  مبرمج 
على المدى القریب لتمویل مدبغة الجلود  بالمیاه المعالجة في حین تقوم هذه المدبغة بطرح هذه المیاه 

.لجة الدقیقة لهذه المیاه التي تكون غنیة بالمواد الكیمیائیة والشحوم مباشرة في البحر وهذا دون المعا

ورغم األموال التي  خصصت النجاز محطة المعالجة إال أن هذه المیاه المعالجة ال یتم إعادة 
استعمالها في أي مجال وهذا ما یطرح عدة تساؤالت وهي من أین یتم تمویل هذه المحطة وهل تبقى 

لممول الوحید حیث نعلم أنها تابعة إلى الدیوان الوطني لتسییر وهده األخیرة هي عبارة عن الدولة هي ا
مؤسسة ذات طابع صناعي وتجاري مع  أمكانیة استعمال هذه المیاه في عدة مجاالت منها الزراعة ، 

ه الجوفیة النظافة ، سقي المساحات الخضراء حیث تعتبر میاه غنیة بالمواد العضویة وهي أحسن من المیا
في المجال الزراعي وهناك المواد العضویة تستعمل على شكل أسمدة  في النشاط الزراعي وكذلك یمكن 



استعمال هذه المیاه وهذا بعد المعالجة المتقدمة والدقیقة في النشاط الترفیهي ذو الطابع السیاحي في فصل 
الفصل ویمكن كذالك استعمالها في الصیف الن مدینة جیجل تعاني من نقص الموارد المائیة في هذا 

. مختلف أنشطة اإلنسان الیومیة

:ـ الجهة المكلفة بتسییر شبكات الصرف الصحي بمدینة جیجل

محطات الضخ ،محطة (ان تسییر شبكة الصرف الصحي بكل التجهیزات و المرافق التابعة لها 
.٪100بنسبة یر وحدة جیجلبمدینة جیجل یعود إلى الدیوان الوطني للتطه) المعالجة 
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