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 شكر وتقدير

 

الحمد هلل رب العالمين، حمدا يوافي نعمه وحمدا كثيرا مباركا يليق بجالل 

 وجهه وعظيم سلطانه.

طيت به الصعاب إلنجاز الشكر هلل على ما وهبني من صبر وهدى وتوفيق تخ

، والصالة والسالم على الرحمة المهداة نبينا محمد وعلى ال محمد العملهذا 

 وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

 إلى من قال فيهما هللا تعالى: ووصينا اإلنسان بوالديه إحسانا...

والداي الكريمين رمزا النبل والعطاء.. ونبعا العطف والحنان أسأل هللا أن 

 يشفيهما يحفظهما ..

لألستاذ المشرف: األستاذ ثابت أحمد أمين على إرشاداته الشكر الجزيل 

 وتوجيهاته الهادفة وعرفانا وتقديرا بتفضله باإلشراف على هذه المذكرة

الشكر لألساتذة األفاضل أعضاء لجنة المناقشة على تسخيرهم الجهد وأتقدم ب

 والوقت لقراءة هذه المذكرة، ومناقشة هذا العمل

اإلحترام والتقدير لكل أساتذة معهد تسيير التقنيات  كما أتقدم بالشكر مع فائق

 الحضرية.

 وإلى كل من ساعدنا على إتمام وإنجاز هذا العمل ولو بكلمة.

 



 
 

 إهداء

بسم الذي فتح عيوننا بنور العلم، بسم الذي أضاء قلوبنا، بسم الذي أنطق 

 اللسان وأسمع األذان، باسمك اللهم نستعين.

على رسول هللا وعلى اله وصحبه أجمعين الحمد هلل والصالة والسالم  

إلى من أوصى هللا ببرهما، إلى من كانا سبب في وجودي إلى نور حياتي 

 ونور دربي، إلى من أسعى لبلوغ رضاهما أبي و أمي

إلى الذي علمني معنى اإلخالص والوفاء،إلى الذي كان سندي في الحياة، إلى 

لى هذه المرحلة أبي من تعب وسخر جهوده من أجل تعليمي ووصولي إ

 الغالي... "عبيد"

إلى التي يشتهي القلب نطقها وترق العين لوحشتها وتخشع األحاسيس 

لذكرها وترجف كبدي كلما ابتعدت عنها إلى مصدر إلهامي وروح فؤادي أمي 

 الحبيبة... "صليحة"

 إلى إخوتي: زينة، وهيبة، شريفة، جمال، رجاء ، سليم

رح، أمجد، لجينإلى الصغار: صالح، مالك، ف  

 إلى من أفتخر بصحبتهم ومن جمعت بيننا األيام:

 نزهة، خولة، بثينة، ريان، فاطمة، إيمان

 إلى كل الزمالء والزميالت

 إلى كل أساتذة وطلبة معهد تسيير التقنيات الحضرية



 
 

 

 

 

مقدمة عامة
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 مقدمة عامة:

طابعها المميز سواء من حيث  المدينة هي الوسط أو الحيز الذي يتعايش فيه اإلنسان ولكل منها إن

لى ما تتميز تخطيطها أو عمارتها وقبل أن نتناول تاريخ نشأتها وتطورها يجدر بنا التعرف عليها وع

 بعد اكتشاف به عن غيرها فنجد أن المدن التي تزخر بالثروات الطبيعية في العالم معظمها نشأت إال

مواردها مثل مدينة جوهانسبرج في جنوب افريقيا التي ارتبطت نشأتها األولى باستخراج الذهب من 

حقل الراند ويشابهها في استراليا مدينة بروكن هل التي نشأت قرب مناجم الفضة والرصاص كما 

تها هو اكتشاف الفوسفاط بمدينة خريبكة بالمغرب والتي تعتبر من المدن الحديثة العهد والسبب في نشأ

وأيضا بالمملكة العربية السعودية التي سجلت معدال عمرانيا كبيرا إال بعد اكتشاف  1919بها سنة 

كذلك بالنسبة لمدينة حاسي مسعود بالجزائر فمثل هذه المدن تعتمد في نشأتها  1938البترول سنة 

أهمية من الناحية اإلقتصادية كونها  وتطورها على استغالل األمثل لمواردها وبالتالي فهي األكثر

تعود بالفائدة على المدينة في خلق مختلف األنشطة وتوفير مناصب شغل عديدة ال تتطلب كفاءات 

  عالية

لعب دورا هاما في اقتصاد المدينة من حيث القيمة السنوية للصادرات المنجمية يإن النشاط المنجمي 

نمية ومحاربة الفقر بفضل مساهمة الفاعلين المنجميين في ومساهمته في الناتج الداخلي الخام والت

 1تربوية في مواقع اإلنتاج المنجمي -إنجاز بنى تحتية أساسية سوسيو

لتزايد إن تخطيط ونشأة المدن المنجمية يعود إلى موقع منجمها فهي تنمو قربه وتتوسع جراء ا

لعمل بهذا المنجم ،حيث تشهد مثل هذه ا المدن المجاورة قصدالريف و سكانالسكاني الناتج عن لجوء 

 إال أن بيئة هذه المدن تتأثر بعواملالمدن نموا عمرانيا كبيرا خاصة في أولى فترات إستغالل المنجم 

المواد الكيميائية في شكل  االهتزازات ووجود العديد من عديدة ومعقدة متمثلة في الضجة ،الغبار،

ما تتضمن هذه العوامل أيضا جوانب وخصائص محددة ضباب وانبعاثات مختلفة ك ،غازات، أدخنة

لتنظيم العمل ومساره وفي بعض الحاالت هذه العوامل قد تصبح مصدرا لألذية وتشكل خطرا على 

 الصحة العامة

  

 

 

                                                           
  وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، قطاع الطاقة والمعادن، مذكرة مشروع القانون رقم33.13 المتعلق بالمناجم، المملكة المغربية، ص 21
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 اإلشكالية:

للجزائر حظ وافر في الثروات المعدنية حيث يزخر باطنها بمواد هامة ومتنوعة تساهم في تعزيز 

الوطني بما تقدمه من مواد أولية للتحويل والتصنيع وتتركز أهم هذه الثروات في  قدرة االقتصاد

الشرق الجزائري, حيث يحتل الحديد قائمة المعادن من حيث األهمية والوفرة فأهم مكامنه توجد 

من جملة إنتاج الحديد في الجزائر وهي مدينة الونزة  %80بالقرب من الحدود التونسية والتي تنتج 

الكبير الذي شهدته  العمراني تعتبر مثال حي عن المدن المنجمية أو الصناعية فبالرغم من النموالتي 

إال أنها تعاني من عدة مشاكل التي تستفيد منها الجزائر ككل هذه المدينة ومن أهميتها االقتصادية 

يراته على نمو جراء النشاط المنجمي مما يؤدي إلى التلوث وتدهور المنظر الجمالي ضف إلى ذلك تأث

 وهذا ما يدفعنا إلى التساؤل التالي: ونوعية العمران بالمدينة

 ماهو تأثير المنجم على النمو العمراني ونوعيته بمدينة الونزة؟ ✓

 التالية:الفرعية حيث يعتبر هذا التساؤل واسع وألجل اإللمام بكل الجوانب نطرح التساؤالت 

 مقوماتها اإلقتصادية؟ وما دور المنجم في نموهاهل اعتمدت المدينة في نشأتها على  -

 ؟التأثيرات الناتجة عن اإلستغالل المنجمي إقتصاديا وبيئياماهي   -

كيف يتالئم العمران مع التأثيرات والمخلفات الناتجة من المنجم؟ وماهي النشاطات  -

خدمات واالستثمارات التي تساهم في بناء حركية وديناميكية إقتصادية تتماشى مع االست

 التعدينية خارج المجال المنجمي؟

 

 أسباب اختيار الموضوع:

 األسباب التي دفعتنا إلى اختيار هذا الموضوع ما يلي:

 دور المنجم في نمو المدينة ونشأتها وكذلك تأثيره على المحيط الحضري ككل  -

 والمواطنوفائدتها على اإلقتصاد الوطني  نظرا ألهمية هذه الثروات التعدينية )المنجمية( -
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 أهداف البحث:

من خالل دراستنا لهذا الموضوع نهدف إلى التوصل لبعض الحلول التي تساعدنا على التقليص من 

التأثيرات السلبية للمنجم واستغالل مؤهالت المنطقة من أجل دفع عجلة التنمية الحضرية والرقي 

  .بالمواطن إلى حياة ومستوى معيشي أفضل

 منهجية البحث:

 طبيعة البحث استوجبت علينا اتباع المنهجية التالية:إن 

 مرحلة البحث النظري: -1

اإلطالع على مختلف الدراسات التي تزيد من أهمية الموضوع وقيمته وبالتالي جمع مختلف المصادر 

التي تمس كل جوانب موضوعنا المتمثل في تأثير المنجم على نمو وحالة العمران وهذه المصادر هي 

تب، مجالت، رسائل ماجستير واألنترنت... حتى نتمكن من التعمق في الموضوع عبارة عن ك

 وتحديد أهم المشاكل التي تعاني منها منطقة الدراسة.

 مرحلة البحث الميداني: -2

معاينة مجال الدراسة والتعرف على أهم خصائصة وجمع مختلف المعلومات والبيانات المتعلقة به 

 من عدة إدارات منها :

 لسكن والتجهيزات العموميةمديرية ا 

 إدارة ميتال أرسلور 

 المصلحة التقنية للبلدية 

 الدائرة 

 مكاتب الدراسات بالبلدية 

 مرحلة الكتابة والتحليل: -3

هذه المرحلة يتم فيها تحليل جميع المعطيات المتحصل عليها من المراحل السابقة ليتم تحريرها حسب 

 خطة العمل

 

 



عام مدخل                                                                            التمهيدي الفصل  
 

4 
 

 خطة البحث:

 الدراسة حسب طبيعة الموضوع إلى فصول :تم تفصيل هذه 

الفصل األول: تناول هذا الفصل عوامل نشأة مدينة الونزة، الموقع والموضع، دور اإلقتصاد  ➢

 في نشأتها، التحليل العمراني

الفصل الثاني:التعرف على الصناعة المتواجدة بالمدينة، التعرف غلى منجم المدينة، مدخالته  ➢

 تصادية والبيئية ومخرجاته، تأثيراته اإلق

الفصل الثالث:أمثلة عن المدن المنجمية والتعرف على أهميتها، إعطاء إقتراحات وحلول  ➢

والتقليل من التأثيرات السلبية  ستغالل مؤهالت المنطقة من أجل دفع عجلة التنمية الحضريةال

 على البيئة

 صعوبات البحث:

 دراستنا لهذا الموضوع هي: إن من أهم العراقيل والصعوبات التي تعرضنا لها خالل

 نقص الدراسات والمعطيات حول الموضوع 

 تماطل بعض المصالح في تزويدنا بالمعطيات الالزمة 

 

 

 

  



 

 
 

 

 

 

 الفصل األول

عوامل نشأة مدينة الونزة 

ونموها
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 تمهيد:

حيث يتناول  ،ن نقوم بدراسة تحليلية دقيقةيتطلب علينا أ واقتصادها 1المدينةلمعرفة العالقة بين نمو 

هذا الفصل عوامل نشأة المدن والخلفية التاريخية لمدينة الونزة وإبراز أهم الفترات التي مرت بها كما 

 االقتصاديةالموقع والموضع والتطور العمراني واإلداري للمدينة وعالقتهم بالمقومات  يوضح أهمية

 . 3والمستدامة 2التنمية المحليةتساهم بعجلة التي 

 المدننشأة  أوال:

من  بدأتحيث تعود البدايات التي قادت إلى نشأة المدن، وبدء الكتابات عن مراكز التجمع البشري 

 بينماحيث صنف اإلغريق مدنهم سابقا إلى مرتبة دولة كما كان البابليون قبلهم . المدينةـب نتهيالقرية ت

حضارتهم في أنحاء البحر المتوسط وتجلى  التي كانت عنصرا مهما في نشرالرومان بالمدن  اهتم

 4اهتمامهم بين التخطيط ونشر الفنون.

اجتماعية و اقتصادية ،  ة،سياسي عوامل نتيجة إالظاهرة نشأة المدن عبر مراحل التاريخ ، ليست إن 

 ، تتمثل فيها تلك العوامل  الحد الذي يجعلها تتبلور في هيكل مدينة إلى، فيما بينهاتفاعلت و تداخلت 

تستوي ظاهرة المدينة كصدى لتلك العوامل و تجسيم لها ، تصبح هي  أن، و بعد و تكون انعكاسا لها

محسوسة في كل من السياسة و االقتصاد و االجتماع ، بحيث تكون علة في نفس  أثاربدورها ذات 

 5.نشأتهاباعثة على التي كانت  األمور

 

 

                                                           
ومتغيرات موضع المدينة وموقعها المدينة:تعد ملتقى للطرق والمصالح التجارية وملتقى األفكار واآلراء كما أنها وحدة التفاعل بين اإلنسان 

 حيث يعتمد سكانها على التجارة والصناعة والخدمات دون الزراعة.
،دار صفاء  1د.محسن عبد الصاحب المظفر،د.عمر الهاشمي يوسف،جغرافية المدن مبادئ وأسس ومنهج ونظريات وتحليالت مكانية ،ط 

 والتوزيع-عمان،2010-1431هـ ،ص 141 للنشر 

هي عملية بشرية تحدث التغير االقتصادي واالجتماعي لتطوير المجتمع المحلي وتنظيمه واستغالل موارده المتاحة  :ليةالتنمية المح
 البشرية والمادية بهدف الوصول إلى تغيير شامل قصد إحداث تفاعالت على مستوى البناء االقتصادي من أجل تحسين مستوى األفراد 

نعكاساتها االجتماعية، رسالة ماجستير في علم االجتماع، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة محمد بالخير، التنمية المحلية وا 
 الجزائر،2004-2005، ص 122

هي التنمية المتوازنة التي تشمل مختلف أنشطة المجتمع،باعتماد أفضل الوسائل لتحقيق االستثمار األمثل للموارد  التنمية المستدامة:
ية في العمليات التنموية، واعتماد مبادئ العدالة في اإلنتاج واالستهالك وعند توزيع العوائد،دون أن تحصل اضرار بالطبيعة المادية والبشر

 أو بمصالح األجيال القادمة

  3 معجم المصطلحات التخطيطية، وزارة البلدية والتخطيط العمراني، قطر،ط1، أفريل 2013، ص72
 د.محسن عبد الصاحب المظفر،د.عمر الهاشمي يوسف المرجع السابق، ص25 4 

  5  نشأة المدن...أسبابها وبواعثها،دعوة الحق ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية المشور السعيد ،الرباط-المغرب ،العدد153،ص11       
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 1التطور التاريخي لبلدية الونزة: النشأة و نبذة عن -1

 ـ مرت بلدية الونزة بعدة مراحل تاريخية أهمها: 

و تواصل  الستغالل ثروات المنطقة إلى المنطقة يين وصول المعمرين الفرنسيين و االسبان: 1860

 .1872توافدهم حتى سنة 

تعد هذه المرحلة بداية استخراج المعادن مما سبب التوافد الكبير للفرنسيين و األجانب على  : 1921

  المنطقة لمصالح اقتصادية.

عرفت المدينة نمو سكاني بسبب وصول التونسيين و المغاربة و الليبيين على عكس ذلك : 1932

 فعدد الجزائريين كان في تناقص كبير.

حيث حصل تطور كبير بسبب استغالل المنجم و هذا  ،العالمية الثانيةمرحلة ما بعد الحرب  : 1949

 ت في هذه الفترة.أنشأحول النواة الحضرية التي  2العمرانيالمدينة و انتشار نسيجها  نمولى إدى أما 

 ترقت إلى بلدية. : 1957

و كان  فيال، 1500أوربي يسكنون  4500تضم و المدينة كانت  ،تسيير المنجم كان للسلطة الفرنسية

 ألف نسمة يسكنون البيوت الطينية. 13000عدد الجزائريين آنذاك 

و بعدها تأميم القطاع و  1966مارس  6توقف استغالل المنجم حتى  _االستقالل:  1962بعد 

و الذي عوض بعد ذلك بالمؤسسة الوطنية  ،ظهور المكتب الجزائري للبحث و االستغالل المنجمي

 منجمي التي الزالت مكلفة باالستغالل إلى يومنا هذا.للبحث و االستغالل ال

 .1987ترقية بلدية الونزة إلى دائرة سنة 

  :العوامل المتحكمة في نشأة المدن -2

امل بشرية، سياسية، دينية و حتى اِقتصادية. و بعيدا عن كل هذه تعود نشأة المدن إلى عدة عو    

األسباب و الدوافع لظهور المدن فالعامل الجغرافي يلعب دورا هاما في اِختيار مواقع المدن و في 

و على هذا األساس توسعها المستقبلي.  إمكانيةدورها الذي تقوم به و نوعية النشاطات التي تؤديها و 

                                                           
  1 المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير، بلدية الونزة، 2009

 العمران: هو ذلك التنظيم المجالي الذي يهدف إلى إعطاء نظام معين للمدينة ،كما تعبر كلمة العمران عن ظاهرة التوسع المستمر الذي 
تشهده المدينة بشكل متواصل مع مرور الزمن والعمران ينظم واقع المدينة ويحاول تطبيقها حسب طبيعتها المعقدة للتأقلم معها والتحكم في 

  ثرواتها عن طريق أدوات واليات تتماشى مع أدوات التهيئة العمرانية

https://digiurbs.blogspot.com/2012/11/blog-post_23.html2  
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تتوزع المدن بصورة غير متكافئة جغرافيا متأثرة بالمقومات األساسية لقيام المدن، و هي طبيعية 

 1كالتضاريس و الموارد المائية و النشاط ااِلقتصادي.

 :)الموقع(الدعامة األساسية لنشأة ونمو مدينة الونزة  -2-1

عبر الزمن وهو أيضا بيان  العمرانييعرف موقع المدينة على أنه الدعامة األساسية لنشأتها ونموها 

 مركز المدينة وعالقتها بالنسبة للمناطق األخرى أي المحيطة بها. تقع بلدية الونزة في أقصى شمال

الجزائرية  شرق والية تبسة، تمثل جزءا من السهول العليا وهي بلدية حدودية تقع على الحدود

التونسية، تكتسب خصائص ومميزات وتعد قطبا صناعيا بارزا من خالل وظيفتها المنجمية تبعد عن 

 2.كم 48كم وعن والية سوق أهراس بـ 135بـ كم وعن والية عنابة 80مقر الوالية بـ

 :جغرافيا 

ةتبس والية موقع(: 01)رقم الخريطة  

 والبناء التعمير مديرية:المصدر

 

                                                           
 1post_27.html-https://digiurbs.blogspot.com/2013/06/blog 

 2 المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير، مرجع سابق
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 1إداريا: 

بلدية المكونة لوالية تبسة، ترقت إلى مقر  28تقع بلدية الونزة في الشرق الجزائري، وهي من بين 

 124000وتضم كل من بلديتي المريج وعين الزرقاء، تتربع على مساحة تقدر  1987الدائرة سنة 

شماال  وخطي  36°00'14و " 35°52'52بلدية الونزة بين دائرتي عرض  " تقع .هكتار

 . شرقا 08°17'36و " 8°03'06طول"

 8°06'47طول"وخطي   شماال 35°57'50" و 35°55'46"  دائرتي عرضبين  مدينة الونزة تقعو 

 يحدها من:وشرقا  08°11'22و "

 الشمال: والية سوق أهراس )بلديتي تاورة وسيدي فرج والمراهنة( -

 الشرق: الحدود التونسية -

 الجنوب: بلديتي المريج وبوخضرة )والية تبسة( -

 الغرب:بلدية لعوينات )والية تبسة( -

(: الموقع اإلداري لبلدية الونزة02الخريطة رقم )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  1 المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ، مرجع سابق

 والبناء التعمير مديرية:المصدر
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 1الموضع: -2-2

يرتبط قيام المدن بنوع الوظيفة التي قامت من اجلها, و تنشا في أماكن معينة لتقدم مختلف الخدمات 

األماكن عبارة عن المالمح و السمات المميزة للموضع, و نقصد به الحيز الضرورية للمجتمع, و هذه 

 الترابي الذي يشغله النسيج العمراني للمدينة, فهو يحدد شكلها و يرسم مسار نموها مستقبال.

فموضع المدينة يعتبر عنصر مهم في الدراسة العمرانية ألنه يعطي شكل المدينة و يتحكم في اتجاهاتها 

ينطبق هذا على نشأتها و نموها, و عليه فان المدينة مطالبة بالتحكم العقالني و االستغالل مستقبال, و 

المكثف للمساحات المتوفرة و ذلك من اجل تلبية حاجياتها في التوسع, فهذه األخيرة)التوسعات( الحالية 

 للمدينة تشكل كتلة واحدة مع النسيج القديم.

 لتالية:حيث تتميز بلدية الونزة بالتضاريس ا

 المنطقة الجبلية: 

نجدها متمثلة في الجبل الوحيد بمجال الدراسة و األهم )جبل الونزة( الذي يبلغ ارتفاع أعلى قمة فيه و

م على مستوى البحر, و هذا الجبل يقع في الجهة الغربية للنسيج الحضري للمركز الرئيسي 1260

ي مجال وجود بعض الكديات فتالونزة, بحيث يلعب دور العائق أمام توسعه في هذه الجهة, كما 

 الدراسة منها:

 م في الجهة الشمالية للتجمع الرئيسي.673ـ كودية الدواميس على ارتفاع 

 م بالجهة الغربية جهة جبل الونزة.824ـ كودية الزرقاء على ارتفاع 

 المنطقة الغابية: 

 نجدها في مجال الدراسة في منطقتين:و

م 660و  450سي, حيث بلغ ارتفاعها بين األولى: تمتد من الشمال إلى الشمال الشرقي للتجمع الرئي

 عن مستوى البحر, و يمر بها واد مالق الذي يقسمها إلى جزئين شمالي و جنوبي.

الثانية: تمتد من الجهة الجنوبية إلى الجنوب الغربي, و هي أكثر كثافة من سابقتها, و هي واقعة بمحاذاة 

عن مصب للعديد من األودية و الشعاب , و كذا جبل الونزة و هي عبارة 88الطريق الوطني رقم 

 مثل:واد الحمالة, واد مصرب.

                                                           
  1 المخطط التوجيهي، مرجع سابق
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 كما إن المنطقة الغابية الثانية تشهد مرور خط السكة الحديدية منها.

 المنطقة السهلية:- 

هي تمثل أغلبية المساحة في مجال الدراسة, تتميز بميل خفيف خاصة في المنطقة الواقعة على جانب و

م عن 660و  440اتجاه تبسة, و عموما فارتفاع المنطقة السهلية يتراوح بين ب 82الطريق الوطني رقم 

مستوى البحر, و تتميز بالميل من الشمال إلى الجنوب من جهة, و من الغرب إلى الشرق من جهة 

 أخرى.

 وتتخلل هذه المنطقة مجموعة من األودية و الشعاب أهمها:

 ب إلى الشرق.ـواد مالق: في الجهة الشمالية و يمتد من الغر

 ـواد القصب: و هو على طول الحدود مع بلدية المريج.

 ـواد القلتة المرة: الذي يمر داخل النسيج العمراني للتجمع الرئيسي.

 ـواد الزيتون: الذي يصب في واد مالق.

 ـواد الحريقة: الذي ينطلق من جبل الونزة بمحاذاة التجمع الرئيسي للبلدية و يصب في واد القصب.
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ةالونز بلدية موضع(: 03) رقم خريطة  

 والبناء التعمير مديرية:المصدر

  

 1:المناخية أهمية الدراسة -3

يعتبر المناخ عنصرا مهما في الدراسات العمرانية لما له من تأثير في اختيار نمط البناء و المواد 

بحيث يتميز مجال الدراسة بمناخ قاري شبه جاف حار صيفا و بارد ممطر  ،المستعملة في انجازه

 .شتاءا

                                                           
  1 المخطط التوجيهي، مرجع سابق
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التساقط: -3-1  

الونزة لبلدية التساقط كمية(:01) رقم جدول  
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 التساقط 

 ملم

2010:مديرية األرصاد الجوية بمدينة تبسةالمصدر  

حيث يرتبط عامل التساقط باإلنتاج الفالحي ارتباطا وثيقا, و يؤثر فيه سلبا و إيجابا, و كذا للتساقط دور 

معدالت التساقط في بلدية الونزة فعال في معرفة نمو الغطاء النباتي بالمنطقة و الجدول التالي يبين 

 حسب معطيات محطة األرصاد الجوية بتبسة.

 :الحرارة -3-2

 الونزة لبلدية الحرارة درجة تغير(:02)رقم جدول

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

 السنوي

درجة 

الحرارة 

 القصوى

23 24.1 27.3 25.6 36 41.9 +38 38.7 35.7 34.7 25.4 19.7 30.98 

درجة 

الحرارة 

 الدنيا

-2.8 0.8 -1.9 4.2 6.5 5.8 -8.6 13.8 9.7 4.3 -3.4 -7.4 3.5 

المتوسط 

 الشهري

1.5 3.6 3.7 8.7 11 17.5 14.7 18.3 15.1 12 4.5 1.9 9.55 

2010المصدر:مديرية األرصاد الجوية بمدينة تبسة   
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  (: تغير درجة الحرارة لبلدية الونزة01) رقم بياني تمثيل

 

،حيث تصل درجة األشكالتلعب درجة الحرارة دورا هاما في اختيار نوع البناء من حيث المواد و 

 في الصيف ودون الصفر في الشتاء 41.9الحرارة إلى 

 الرياح: -3-3

 زةتغير سرعة الرياح لبلدية الون(:03)رقم جدول

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

 التعيين

 ث/م

22 26 34 22 20 23 40 27 33 29 08 22 

2010المصدر: مديرية األرصاد الجوية بمدينة تبسة    
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اتجاه الرياح(: 10رقم ) مخطط  

  +إنجاز الطالبوالبناء التعمير مديرية:المصدر

 16الذي يعصف غالبا  شمال غرب في الشتاء وفي فصل الصيف يوجد رياح السيروكو اتجاه الرياح:

يوم في السنة ولها دور هام بالنسبة لمدينة الونزة كونها مدينة منجمية ،وبالتالي يجب أن يكون نمو 

 المدينة عكس اتجاه الرياح لكي ال تجلب غازات وغبار المناجم لتؤثر على العمران والبيئة ككل.

 في نشأة المدن االقتصاددور يا: ثان

 :االقتصاديةالدوافع  -1

 1ي:تتمثل الدوافع االقتصادية إلنشاء المدن فيما يل 

 إعادة التوزيع العالمي للنشاط االقتصادي يشكل الديناميكية التي تعيد تشكيل المدن في العالم النامي  -أ

فالنشاط االقتصادي له دوره في إعادة توزيع السكان والموارد في محاولة للوصول إلى التوزيع 

وهناك تجارب دولية كان الدافع االقتصادي هو الدافع الرئيسي وراء نشأتها  ٬األمثل للسكان والموارد

 .هاونمو

                                                           
محمد محمود عبد هللا يوسف ،أثر االمتداد الصناعي في المدن الجديدة على توطن السكان دراسة تطبيقية على مدينتي العاشر من رمضان -

 والسادات،رسالة الماجستير ،كلية التخطيط العمراني واإلقليمي ،جامعة القاهرة ،2008 ،ص 71،721
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ؤدي إلى خلق مجتمع إيجاد قاعدة اقتصادية أو نشاط اقتصادي أساسي تقوم عليه المدينة مما ي -ب

كما أن  ٬ويعد مصدراً أو عامالً للتوطن بالمدينة ٬جديد بالمدينة يعتمد على النشاط االقتصادي بالمدينة

وجود ركيزة اقتصادية تعتمد عليها المدينة وتدعم وجودها مثل بعض المواد الخام الصناعية أو وجود 

تساهم في نجاح قيام المدينة بدورها  مصدر رخيص للطاقة مع وفرة العمالة يمثل دعامة أساسية

 ياالقتصادي والعمراني ودورها القوم

 ٬أيضا من ضمن األهداف االقتصادية إقامة قاعدة اقتصادية سليمة تعتمد على تنوع المنتجات -ج

فإن هذا التنوع يؤدي إلى خلق  ٬باإلضافة إلى أنه يجذب مختلف التخصصات ومختلف أنواع العمالة

فقد يكون هناك سوق لمنتج ما يعاني من ركود بينما في نفس المدينة هناك  ٬تصاديامجتمع مستقر اق

ومن ثم فإن قيام المدينة على تنوع  ،سوق منتج آخر يتميز بانتعاش الطلب وزيادة الطلب عليه

المنتجات وقيام القاعدة االقتصادية على أنشطة متعددة يحمي اقتصاد المدينة من هزة اقتصادية أو 

نتيجة ركود في بعض األسواق, وذلك بسبب وجود انتعاش أو زيادة طلب على منتجات األسواق مالية 

 األخرى مما يجعل المدينة مستقرة اقتصاديا

المساهمة في حل مشكلة البطالة بتقديم فرص عمل مختلفة وزيادة متوسط دخل المواطنين وجذب  -د

نشاط االقتصادي بالمدينة سيؤدي الى خلق فوجود ال ٬منخفض الدخول وتوفير بيئة اجتماعية جذابة

العديد من الوظائف مما يعني تشغيل الشباب ومختلف الفئات األخرى كما أن القاعدة االقتصادية في 

في الوظائف وفي النشاط المدينة قد تتنوع ما بين الصناعة والتجارة والخدمات, مما يجعل هذا التنوع 

 تكوين مجتمع محلي متوازنل االجتماعيةمصدر جذب لمختلف الفئات 

 لمدينة الونزة: االقتصاديةالمقومات  -2

 اإلمكانيات الفالحية:  -2-1

 ، لذا وجب علينا توضيحها كما يلي:االقتصاديةتعتبر الفالحة عنصرا هاما في الدراسة 

 الونزة بلدية في لألراضي العام التوزيع(: 04) رقم جدول

المساحة  البلدية

اإلجمالية 

الصالحة 

للفالحة 

 )هكتار(

المراعي  المساحة المستغلة

 )هكتار(

الغابات 

 )هكتار(

أراضي 

غير 

منتجة 

 )هكتار(

مساحة 

البلدية 

 )هكتار(

غير  المسقية

 مسقية

 المجموع
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 17270 552 9766 2000 4952 4952 - 6952 الونزة

 100 3.19 56.54 11.58 28.67 28.67 - 40.25 %النسبة 

2009 الونزة، بلدية والتعمير، للتهيئة التوجيهي المخطط: المصدر  

 األراضي الصالحة للفالحة: 

هـ  6952الفالحية للبلدية بـ  انطالقا من الجدول السابق تعد بلدية الونزة شبه فالحية، إذ تقدر المساحة

 .²كلم 172.70من مساحة البلدية التي تقدر بـ %40.25أي بنسبة 

 المستغلة الزراعية األراضي توزيع(: 05) رقم جدول

 األشجار المثمرة زراعة األعالف الحبوب التعيين

 30.5 1620 3300 المساحة )هكتار(

2009 الونزة، بلدية والتعمير، للتهيئة التوجيهي المخطط: المصدر  

إن التوزيع العام لألراضي الزراعية يبين أن بلدية الونزة تفتقر إلى مختلف الزراعات والمحاصيل 

مع وجود نسبة ضعيفة لألراضي المنتجة للحبوب واألشجار المثمرة والمتمثلة في نوع وحيد هو 

لخاصة الزيتون، أما زراعة األعالف فهي أيضا تأخذ نسبة صغيرة جدا ونظرا لعدم توفر المعطيات ا

 بذكر المساحات فقط. كتفينااباإلنتاج فلقد 

 المستغلة األراضي على الحبوب توزيع(:06) رقم جدول

 المساحة )هكتار( التعيين

 1550 القمح الصلب

 200 القمح اللين

 350 الشعير

2009 الونزة، بلدية والتعمير، للتهيئة التوجيهي المخطط: المصدر  

 زراعة األعالف:

هـ وترتبط هذه الزراعة مباشرة  767الزراعات الحيوية بالنسبة للبلدية، حيث خصص لها وتعتبر من 

 بتربية المواشي.

 زراعة األشجار المثمرة: 

حيث تفتقر البلدية إلى هذا النوع من الزراعات ما عدا أشجار الزيتون والتي تتربع على مساحة 

 ة.هكتار، وهذا النوع من األشجار يتناسب مع المنطق 30.5

 

 اإلنتاج الحيواني: 
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يعبر اإلنتاج الحيواني عن مدى التطور الفالحي، إذ يرتبط اإلنتاج الحيواني بالتطور الفالحي ويتأثر 

 به.

 تربية المواشي:

 وعددها المواشي نوعية(:07) رقم جدول

 المجموع األبقار الماعز األغنام نوع الماشية

 7425 108 1496 5821 العدد

2009 الونزة، بلدية والتعمير، للتهيئة التوجيهي المخطط: المصدر  

 المراعي:

هـ من المساحة اإلجمالية للبلدية وتستخدم  11.58هكتار أي بنسبة  2000تستحوذ على مساحة تقدر بـ

 لرعي المواشي المتواجدة في البلدية وهي تمثل نسبة صغيرة.

 :الغابات 

من المساحة  %56.54هـ بنسبة  9766تقدر بـتستحوذ الغابات على مساحة كبيرة في مجال الدراسة 

 .اإلجمالية للبلدية 

 توضح مساحة الغابات ببلدية الونزة(: 04) رقم خريطة

 Google Maps:المصدر

 األراضي الغير منتجة: 

من المساحة اإلجمالية وتتمثل في مختلف  3.19هكتار بنسبة صغيرة تقدر بـ  552وتقدر بـ 

 الجبلية واألودية.المساحات العمرانية والكتل 
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   تقسيم األراضي في بلدية الونزة:

  تقسيم األراضي في بلدية الونزة(:20رقم ) مخطط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009 الونزة، بلدية والتعمير، للتهيئة التوجيهي المخطط: المصدر  

 ة:يالصناعاإلمكانيات  -2-2

األساسية والركيزة في عملية التنمية إذ يحتوي مجال الدراسة يعتبر قطاع الصناعة من القطاعات 

السبب األول هو هذا األخير ف به ارتباطا وثيقامرتبطة  على منجم الحديد والذي جعل مدينة الونزة

ستقطاب نسبة كبيرة من اليد في البلدية وكذا ا لالقتصادرئيسي المدينة وباعتباره المحرك اللنشأة 

 1.العاملة من داخل البلدية وخارجها

                                                           
  1 المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير، مرجع سابق

 17270المساحة اإلجمالية للبلدية 

 هكتار
100

% 

مساحة الزراعة 

هكتار 6952اإلجمالية   

 9766مساحة الغابات 

 هكتار

األراضي غير منتجة 

هكتار 552  

40.25%  56.54%  3.19%  

المساحة المستغلة فعال 

هكتار 4952  

المراعي                

هكتار 2000  

28.68%  11.58%  

الحبوب          

هكتار 3300  

األعالف          

هكتار 1620  

األشجار المثمرة 

هكتار 3300الزيتون   
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 التحليل العمرانيثالثا:

 1الونزة: التطور السكاني لبلدية -1

الونزة بتطور سكاني عبر مراحل حيث تتحكم فيها عدة عوامل تختلف من مرحلة إلى  مرت بلدية

 :ةول التالياتلخيص ذلك من خالل الجد أخرى، ويمكن

 الونزة بلدية سكان تطور(:08) رقم جدول

 2008إحصاء  1998إحصاء  1987إحصاء  1977إحصاء  التعيين

التجمع الرئيسي 

 (A.C.Lالونزة )

30485 36096 39241 46956 

التجمع الثانوي عين 

 (A.Sسيدي صالح )

- 1358 1550 1470 

التجمع الثانوي حي 

 (A.Sالجبل )

- - 3990 2515 

مناطق التشتت 

(Z.E) 

1571 857 1184 1393 

 52334 45965 38311 32056 البلدية

 DPAT+PDAU:المصدر

 الونزة لبلدية النمو معدل(:09) رقم جدول

 النمومعدل  التعيين

 1977-1987 

 معدل النمو 

1987-1998 

 معدل النمو 

1998-2008 

التجمع الرئيسي الونزة 

(A.C.L) 

1.7 0.76 1.81 

التجمع الثانوي عين 

 (A.Sسيدي صالح )

- 1.21 -0.52 

التجمع الثانوي حي الجبل 

(A.S) 

- - -4.51 

 5.88 2.92 1.63- (Z.E)مناطق التشتت 

 1.32 1.83 1.79 البلدية

 DPAT+PDAUالمصدر:

                                                           
  1 المخطط التوجيهي، مرجع سابق
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من خالل نتائج الجداول نستنتج أن التطور السكاني للبلدية كان كبيرا حيث قدرت الزيادة بين 

ليرتفع هذا  %1.79نسمة وبمعدل نمو يقدر ب  6255في البلدية ككل ب  1987و 1977إحصائي 

وهو ارتفاع صغير نوعا ما،  % 0.04بمعدل يقدر بـ 1998و 1987األخير في الفترة التي تليها بين 

نسمة ولكن معدل النمو عرف  6378أما في اإلحصاء السكاني األخير فلقد بلغت الزيادة السكانية بـ 

 .%0.53انخفاضا بـ 

( عرفت انخفاض معدالت النمو بالنسبة للتجمع الرئيسي 77-87كما يتضح لنا أن المرحلتين األولى )

 ( فشهدت العكس.2008-1998ى، أما في المرحلة الثانية )وارتفاع المعدالت في التجمعات األخر

 2017حساب عدد السكان سنة  -

وهو معدل نمو مدينة الونزة من  1.81: 2017إلى  2008نفترض معدل النمو الحضري من فترة 

 2008إلى 1998

 𝑷𝟐𝟎𝟏𝟕 = 𝐏𝟐𝟎𝟎𝟖(𝟏 +
𝐫

𝟏𝟎𝟎
)𝐧 

𝑷𝟐𝟎𝟏𝟕 = 𝟒𝟔𝟗𝟓𝟔(𝟏 +
𝟏. 𝟖𝟏

𝟏𝟎𝟎
)𝟗 = 𝟓𝟓𝟏𝟖𝟑 

 الوطني الحضري النمو معدل(:10) رقم جدول

 معدل النمو السنوي السنة

 سكان التجمعات عدد السكان العام

1977 3.17 4.45 

1987 3.12 5.09 

1998 2.10 3.39 

2008 1.61 2.15 

 armature urbaine 2008المصدر:

 2.15 في معدل النمو بالنسبة للمدينة وهو زيادة افترضنا الحضري النمو الوطنيبعد اإلطالع على 

 ومن بينها: 2012إلى  2008المدينة من  شهدتهانظرا لعدة مشاريع سكنية 

 سكن 1314امتصاص السكن الهش بـ  -

 سكن اجتماعي 400 -
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 سكن تساهمي 598 -

 56864:  2017نجد عدد السكان سنة  حيث

 الكثافة السكانية: 

وهي نسبة مرتفعة مقارنة بالكثافة السكانية لوالية  ²كلم/ن 303بـ  تقدر الكثافة السكانية لبلدية الونزة

 .²كلم/ن 97.45تبسة حيث بلغت ثالثة أضعاف نسبة الوالية التي تقدر بـ 

 الونزة لبلدية السكانية الكثافة(:11) رقم جدول

 الكثافة السكانية المساحة  عدد السكان التعيين

 ²كلم/ن 303 ²كلم172.70 52334 الونزة

DPAT :المصدر  

 السكن: -2

 1من مساكن البلدية. %89.23مسكن بنسبة  9200تضم مدينة الونزة حوالي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  1  المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير، مرجع سابق
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 األنماط السكنية: -2-1

أنماط السكن(: 30رقم ) مخطط  

  +إنجاز الطالبوالبناء التعمير مديرية:المصدر

 يتميز التجمع الرئيسي الونزة باألنماط السكنية التالية:

 وهو النمط الغالب داخل التجمع وهو على عدة أنواع::الفرديالسكن  -2-1-1

بقرب  عيتواضوالذي  االستعماريةالنمط األوربي:ويتمثل في الحي المركزي الذي يمثل النواة  -

المنجم وهذا النسيج يتكون من سكن فردي أسقفه من قرميد وعلو مبانيه ذات طابق أرضي 

وكذلك نجد في هذا النسيج سكن فردي من نوع الفيال المتوجدة بحي الزهور والتي كانت 

 تخص المعمرين من الطبقة الغنية.



 

23 
 

صورة توضح أحياء المباني األوروبية(: 01) رقم صورة  

 2017-03في  الطالبة إلتقاط:المصدر

نمط البناء اإلستعماري (:20) رقم صورة  

 2017-03إلتقاط الطالبة في :المصدر

 نمط السكن الفردي العادي:وهو النمط الغالب في المدينة بنسبة عالية جدا -

تحتوي المدينة على نسبة معتبرة من السكنات الجماعية متواجدة في كل  :السكن الجماعي -2-1-2

  .االستقاللماي وحي 6حي  ،من حي الزوابي، حي البياضة القديمة
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السكن الجماعي(: 30) رقم صورة  

  2017-03إلتقاط الطالبة في :المصدر

 يحتل هذا النوع من السكن نسبة ضئيلة جدا  :السكن نصف الجماعي -2-1-3

 منطقة النشاطات: -2-1-4

 .²مك10.93بمساحة تقدر بـ يحتوي مجال الدراسة على منطقة للنشاطات في المدخل الجنوبي للمدينة
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 تقسيم مخططات شغل األراضي بمدينة الونزة: -2-2

مخطط شغل األراضي(: 40رقم ) مخطط  

 +إنجاز الطالبوالبناء التعمير مديرية:المصدر

 مخططات شغل األراضي لمدينة الونزةل نيةالسك الكثافة(:12) رقم جدول

مخطط شغل األراضي 

 رقم

 المساحة

 )هكتار(

 الكثافة السكنية عدد السكنات

 هكتار/سكن

01 22.40 326 14.55 

02 18.9   

03 59.49   

04 50.67 569 11.22 

05 114.84 629 5.47 

06 45.03 62 1.37 

07 106.52 2009 18.86 

08 240.40 2065 8.58 

   99.27 أ 09

 16.53 992 60.00 ب 09
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   45.4 أ 10

 11.96 332 27.75 ب 10

11 39.93 298 7.46 

12 87.53   

 المبني والغير المبني: -2-3

مبني وغير مبني(: 50رقم ) مخطط  

ب+إنجاز الطالوالبناء التعمير مديرية:المصدر  

 1الونزة:مراحل التطور العمراني لمدينة  -3

والهدف من معرفة التطور العمراني للمدينة هو إعطاء نظرة عامة حول مراحل تطور النسيج 

 العمراني الحضري عبر الزمن والعوامل المتحكمة فيه

 (1860المرحلة األولى: )ماقبل  ✓

كانت المنطقة عبارة عن مستوطنات للرومان الذين استغلوا ثروات المنطقة، ثم استوطن المنطقة 

 القبائل العربية و البربرية التي كانت تعتمد على زراعة الحبوب والرعي. بعض

                                                           
  1 المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير، مرجع سابق
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 (1949-1860المرحلة الثانية: ) ✓

 شهدت هذه المرحلة ظهور أول نواة حضرية للمدينة على إثر األحداث التالية:

 1872وصول المعمرين الفرنسيين إلى المنطقة وتواصل توافدهم حتى سنة  -

المعادن مما سبب التوافد الكبير للفرنسيين و األجانب للمنطقة بداية استخراج  1921سنة  -

لمصالح اقتصادية، وشهدت المدينة نمو سكاني بسبب وصول التونسيين والمغاربة والليبيين 

أيضا إلى المنطقة للعمل كيد عاملة لألعمال الشاقة كالتكسير ونقل الحجارة ودفع العربات في 

 . 1932سنة 

الفرنسي اإلستعمار دخول مرحلة خالل الونزة ةمدين(: 40) رقم صورة  

 

   https://www.google.dz/imghp:المصدر

 (1957-1949المرحلة الثالثة ) ✓

بعد الحرب العالمية الثانية، حيث حصل تطور كبير بسبب استغالل المنجم ابتداء من سنة  مرحلة ما

إدخال مكانة العمل وهذا ما أدى إلى توسع المدينة وانتشار نسيجها العمراني حول النواة بعد  1949

 هكتار. 91.34الحضرية بمساحة 

زاد عدد الجزائريين العاملين في المنجم مما استوجب على السلطة الفرنسية بناء لهم مساكن  -

 فردية )حي ابن باديس،الحي المركزي(

 لألجانب العرببناء مساكن متكونة من غرفتين  -

https://www.google.dz/imghp
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 إقامة مختلف تجهيزات )صحية، تعليمية، ترفيهية ورياضية(. -

الونزة مدينة في األوربيين السكان عدد زيادة(: 50) رقم صورة  

 

 https://www.google.dz/imghp: المصدر

 

 (1980-1962المرحلة الرابعة: ) ✓

 .1957مارس  15هذه المرحلة إلى بلدية بموجب قرار ترقت المدينة في  -

 1500أوربي يقيمون في  4500تسيير المنجم كان للسلطة الفرنسية، والمدينة كانت تضم  -

نسمة معظمهم يقطنون البيوت  13000 آنذاكفيال )حي الزهور(، وكان عدد الجزائريين 

  1الطينية )حي البياضة، حي الحشانة(.

ثم تأميم القطاع وظهور المكتب  1966مارس  06استغالل المنجم حتى توقف  االستقاللبعد  -

 BAREM (Bureau Algerien de Rechercheالمنجمي   واالستغاللالجزائري للبحث 

et d’Exploitation Miniére) والذي عوض بعد ذلك بالمؤسسة الوطنية للبحث ،

 إلى يومنا هذا. باالستغاللمي التي الزلت مكلفة المنج واالستغالل

                                                           
1  Ouenza’Mine d,arcelors mitals  

https://www.google.dz/imghp


 

29 
 

أو من  لم تعرف المدينة في هذه المرحلة توسعا كبيرا عقب اإلستقالل سواء من ناحية السكن -

 ناحية الطرقات حيث تم استغالل المساكن التي تركها المعمرين.

 . 1974أصبحت بلدية الونزة تابعة لوالية تبسة بدال من عنابة في التقسيم اإلداري لسنة  -

 

الجزائرية السلطات طرف من المنجم استغالل(: 60) رقم صورة  

 

 https://www.google.dz/imghp: المصدر

 

 (1998-1980المرحلة الخامسة: ) ✓

نسمة، مما  36096حيث بلغ عدد السكان  1987ترقت بلدية الونزة إلى مقر دائرة سنة  -

في مجال التعمير والطرقات فقد تم تنظيم الطرقات الموجودة، جعلها تستفيد من عدة مشاريع 

 تجهيزات ومرافق.

فيما يخص البلدية فقد عرف نسيجها عدة أنماط سكنية من السكن الجماعي والتحصيصات  -

، حي 1990مسكن سنة  55، حي 1986مسكن سنة  144حيث ظهرت عدة أحياء منها حي 

وكذلك حي السالم )عبارة عن سكنات  1996مسكن سنة  306، حي 1995مسكن سنة  160

RHP  ،البياضة الجديدة، البرنامج المسطر من طرف األمم المتحدة( وحي فارفوس، الوئام

 النهضة، الشهداء والحي العمراني الجديد ....

https://www.google.dz/imghp
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حصة( وتحصيص  384هذا باإلضافة إلى التحصيصات المختلفة كتحصيص النهضة ) -

 حصة(. 174م )حصة( وتحصيص السال 114طريق المريج )

 170.2في هذه المرحلة عرفت تطور كبير خاصة فيما يخص السكن والتجهيزات بمساحة  -

 هكتار.

 

الونزة مدينة في الفرنسي اإلستعمار تركها التي التجهيزات(: 70) رقم صورة  

 

 https://www.google.dz/imghp: المصدر

 

 (2010-1998السادسة: ) المرحلة ✓

مسكن طريق المريج وهي  130عدة مشاريع متمثلة في حي  2000عرفت هذه المرحلة بعد سنة 

سكن الذي  252مسكن وبرنامج  130الذي يعرف بجانب حي  11شغل األرض رقم  ضمن مخطط

غاز  هو قيد االنجاز وكذلك بعض المرافق )إكمالية،مدرسة،محطة خدمات طريق العوينات، ومشروع

البوتان طريق المريج، مقر الحرس البلدي طريق المريج ...إلخ( وكذلك نسجل وجود عدة سكنات 

 100سكن تساهمي فردي و 40فردية منجزة وأخرى قيد اإلنجاز بعضها من نمط الفيال متمثلة في 

 سكن نصف جماعي.

https://www.google.dz/imghp
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الفرنسي اإلستعمار وقت في كنيسة كان الذي المسجد(: 80) رقم صورة  

 

 https://www.google.dz/imghp: المصدر

 

https://www.google.dz/imghp
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  الونزة لمدينة العمراني التطور مراحل(: 50) رقم خريطة

 الونزة لبلدية التقنية الدراسات مكتب:المصدر
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 التجهيزات: -4

  (: مخطط التجهيزات06مخطط رقم )

  +إنجاز الطالبوالبناء التعمير مديرية:المصدر

 أنواع التجهيزات:

 التجهيزات التعليمية: المتمثلة في المدارس اإلبتدائية والمتوسطة والثانوية  -

 المرافق الصحية: متمثلة في المستشفى والمراكز الصحية والعيادات -

التجهيزات اإلدارية واألمنية:متمثلة في مختلف اإلدارات والفروع مثل فرع مديرية السكن  -

 والتجهيزات العمومية ،مراكز بريدية، المحكمة ،اإلدراة العامة للمناجم ....

 التجهيزات الرياضية والثقافية: قاعات الرياضة ومالعب ودار الشباب -

 التجهيزات الدينية: المساجد والمقابر -
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 خالصة الفصل:

 

 العمراني الحظنا أن: الدراسة السكانية والتطورالتعرف على عوامل نشأة مدينة الونزة ومن خالل 

أدى إلى تطور الكثافة هو السبب األول لنشأتها كما أنه احتواء المدينة على منجم الحديد  •

 السكانية بالمدينة.

نمو سكاني سريع أدى إلى انعدام التوازن بين السكان والسكن وإلى تباين كبير في الكثافة  •

 السكانية عبر أحياء المدينة.

المتسارع للمدينة )نمو المدينة( هو ناتج عن النمو السكاني واإلقتصادي التطور المجالي  •

 )إقامة المشاريع اإلقتصادية و السكنية(

 أغلب التوسعات العمرانية كانت على أراضي قريبة من المنجم. •

 .والتجهيزات على مستوى الطريق الوطني وتوزيعها في جميع أجزاء المدينة المرافق تواجد •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 
 

 

 الفصل الثاني

تأثيرات المنجم على مدينة 

الونزة
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 تمهيد:

إن المجال الذي توجد به الصناعة بالمدينة قد ساعد على نموها وبالتالي زاد من أهميتها إال أن قرب 

هذه الصناعة من التجمعات العمرانية كانت له عدة انعكاسات سلبية. لهذا تعرفنا في هذا الفصل على 

تأثيرات السلبية التي تعود نوعية الصناعة المتواجدة بمدينة الونزة وأهميتها من الناحية االقتصادية وال

 على المدينة جراء االستغالل المنجمي . 

 1كتفاء اقتصادياالمدن ذات أوال:ال

التي نجحت في خلق أنشطة اقتصادية خاصة تقوم عليها وهي المستقلة ذاتيا من حيث  مدنوهي ال 

طها الرئيسي كأن تكون الصناعة هي نشا,الخدمات وفرص العمل, وعادة ما تقوم على قواعد صناعية

ومن  ٬أو أن أنشطة المدينة كلها صناعية أي أن المدينة ذات قاعدة اقتصادية صناعية ٬أو األساسي

كأن يكون نشاطها  ٬الممكن أن تقوم المدن ذات االكتفاء الذاتي على قواعد استخراجية أو تعدينية

ذلك من صناعات التكرير االقتصادي يتمثل في استخراج المعادن أو المنتجات البترولية وما يتبع 

 .وصناعات التحويل المختلفة للمعادن والمواد المستخرجة

  :ومن الممكن أن تتمثل المدينة ذات االكتفاء الذاتي في أحد الصور اآلتية

 ه عالقات وطيدة بالمدينة من خاللمجتمع جديد يقوم على النشاط االقتصادي للمدينة, وتربط -أ

 .اإلقامة والتوظف

شركات: أن يغلب على المدينة تركز الشركات بها مختلف الشركات, كأن تكون المدينة مدينة  -ب

 .ذات ثقل اقتصادي مما يجعل العديد من الشركات تتركز بها وتصبح سمة مميزة للمدينة

 مدينة تنمية: أن تكون المدينة ذات االكتفاء االقتصادي, مدينة هدفها تنمية االقتصاد القومي من  -ج

 ية اقتصادية في محيط المدينة الداخلي وخلق سوق داخلي أوال,ً وأن تكون هناك تنمية خالل تنم

 .اقتصادية وبشرية

 ,مدينة كمركز إقليمي: أن تكون المدينة ذات االكتفاء الذاتي يتعدى دورها االقتصادي حدود المدينة -د

 وتقدم خدمات مختلفة على  ٬يبأن يكون دورها إقليمياً بأن تساعد على التنمية على المستوى اإلقليم

مستوى اإلقليم, وهذا يستلزم أن تكون المدينة ذات ثقل اقتصادي ملموس وعدد سكان غير قليل 

 .وأنشطة اقتصادية مميزة

 مدينة أفقية: أن تكون المدينة ذات االكتفاء الذاتي تسمح بالتوسع االقتصادي داخل المدينة, أي أن  -هـ

                                                           
 - محمد محمود عبد هللا يوسف ،مرجع السابق ،ص 74،751
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ستيعاب االقتصادي األفقي أي زيادة المساحة في المدينة المخصصة تكون المدينة لها خاصية اال

 .للنشاط االقتصادي

 نشاطمدينة رأسية: أي تسمح بالتوسع االقتصادي ولكن على نفس المساحة المخصصة لل -و

االقتصادي من خالل زيادة اآلالت والمعدات واستخدام الفنون التكنولوجية الحديثة من خالل زيادة 

 .من خالل استحداث منتجات جديدة وخطوط إنتاج وخطوط تسويقية جديدة ٬العمالة

مركز نمو سريع: أن تكون المدينة ذات االكتفاء الذاتي تتمتع بنشاط اقتصادي يتسم بالنمو  -ى

   .المتزايد والنمو السريع كاألنشطة التي تقدم سلعاً غذائية ضرورية

 ثانيا:الصناعة

 مفهوم الصناعة:  -1

رئيسيا من فروع االقتصاد ،لذلك تعددت مفاهيم الصناعة ،فيعرفها بعض الباحثين الصناعة فرعا 

بأنها "عملية يتم بها تحويل مادة من المواد من حالتها األصلية إلى حالة أو صورة جديدة تصبح معها 

أكثر نفعا وإشباعا لحاجات اإلنسان ورغباته، كتحويل القطن الخام إلى منسوجات قطنية وتحويل 

 1يد الخام إلى كمائن وآالت حديدية"الحد

الصناعة هي عبارة عن ممارسة لنشاط بشري بهدف تحويل مادة أو أكثر إلى مادة أخـرى جديدة ف

أو من اجل   تمتاز بخصائص معينة وقد تخضع لشروط خاصة عند إنتاجها من أجل سهولة تسـويقها

 2.أداء وظيفي معين له

 ظهور الصناعة بالمدينة: -2

، و كانت البدايات األولى 19إلى الثورة الصناعية في القرن  الصناعة في المدينة نيعود توط  

تعتمد على المواد األولية الطبيعية كالفحم و الحديد الخام، و لذلك ظهرت بدايات التصنيع   للصناعة

لك بالقرب من أحواض الفحم و الحديد التي تم ربطها بالمدن و بشبكة من السكة الحديدية، و بعد ذ

المبادالت ( و هذه -الخدمات -خضع التوطن الصناعي لقيم جديدة تتمثل في الثالثية التالية )السكان 

القيم توجد بالدرجة األولى في المدن، و عليه اِمتداد ااِلنتشار الصناعي ليشمل عددًا أكبر من المدن و 

                                                           
  د.أحمد حبيب رسول ،"جغرافية الصناعة"، دار النهضة، 1985م، ص 091

ة  وائل وجيه رضا البظ ،محددات إنشاء المدن والمناطق الصناعية في محافظة نابلس وانعكاساتها على البيئة والمجتمع والتعليم الصناعي كلي 

  الدراسات العليا ،جامعة النجاح الوطنية، نابلس،فلسطين ،ص 102
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ة التصنيع، و نظًرا اِلتساع ليس تلك القريبة من مكان المواد األولية فقط كما كان األمر في بداي

المبادالت التجارية و خاصة على المستوى العالمي فقد اِستفادت المدن الساحلية بصورة أساسية من 

التوطن الصناعي )استراد المواد الخام، تصدير المواد المصنّعة (، بعد ذلك ظهرت قيم جديدة تتحكم 

أصبح الهدف من توطن الصناعات هو  تخطيط و تهيئة المجال، حيث و هي الصناعي التوطن في

توفير الشغل و كذا الجدوى ااِلجتماعية، ألن الصناعة عامل مهيكل للمجال، و ضمن هذا المنظور 

 1 تصبح التكلفة ااِلقتصادية محدودة، حيث تتجه بعض الدول خاصة ااِلشتراكية نحو هذا ااِلتجاه.

  :2عوامل التوطن الصناعي -3

 ل المواد األولية والعمل والسوق ونفقة العمل والوقود والكهرباء. تشم :قتصاديةاعوامل  -3-1

ومن  ٬إليهاتقوم الصناعة بجذب آالف األسر إلى منطقة التوطن أي الهجرة  :عوامل اجتماعية -3-2

والواقع أن التقدم الصناعي يتطلب تحول  ٬العمليات المهمة التي تصاحب التصنيع عملية التحضر

 إلى المناطق الصناعية باستمرار الريفيةالسكان من المناطق 

أو تجارب الدول واالتجاه  ٬ة مامنطقتفيد في التعرف على تاريخ التوطن في  :عوامل تاريخية -3-3 

 العام والظروف 

  .أكثرها متصل بالطبيعة الجغرافية لمنطقة التوطن :فيزيقيةالعوامل  -3-4

 

 3تصنيف الصناعة:  -4

 كالتالي:يمكننا تصنيف الصناعة 

 : حسب نوع الصناعة  ➢

 االستخراجية  -

 التحويلية -

 التجميعية -

 التوزيعية -

 :اإلنتاجحسب نوع  ➢

 الكيماوية  -

 البترولية -

                                                           
https://digiurbs.blogspot.com/2013/07/blog-post.html 1  

  محمد محمود عبد هللا يوسف، مرجع السابق ،ص 1292

  وائل وجيه رضا البظ ،المرجع السابق، ص 373

https://digiurbs.blogspot.com/2013/07/blog-post.html
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 المعدنية -

 :حسب عدد العاملين ➢

 محدودة الكثافة العمالية -

 اعتماد كلي على األيدي العاملة -

 :البيئية الناتجة عن العمليات اإلنتاجية اآلثارحسب  ➢

ون إما غذائية أو بقلة الضرر وهي صناعات استهالكية شبه يومية وتكتمتاز  :الخفيفة -

 موقعها ليس بعيدا عن مركز المدينة التجاري ،حرفية وتقليدية

بزيادة حجم اإلنتاج والتوسع المستقبلي في المساحة وبالتالي  يزداد: حجمها المتوسطة -

ومن هذه  ،ةر على البيئزيادة الحاجة لأليدي العاملة كما يترتب عنها زيادة في التأثي

 الصناعات الحدادة والنجارة والنسيج وبعض الصناعات الكيماوية.

في خر اينطبق عليها ما ينطبق على الصناعات المتوسطة إال أنها تأخذ بعدا  :ةالثقيل -

 لإلسمنت وكذلك مصانع الحديد والصلب.سبب طبيعتها وأنواعها مثل مصانع التخطيط ب

 المدن المنجميةثالثا:

إن الوظيفة الصناعية هي األوضح في المدن التعدينية )المنجمية( منها في المدن الصناعية التحويلية 

ذلك ألن التعدين أقل ارتباطا بالتجارة. وتوجد هذه المدن حيث يوجد المعدن أي أنها مدينة وجودها 

الصحاري الجليدية  تقوم في المناطق المنعزلة من العالم في متعلق بالتركيب الجيولوجي وكثيرا ما

بات المعدنية في جيوب وعروق ستروالحارة أو في الجبال حيث ساعدت حركات القشرة على تجمع ال

تتحول إلى مدينة استخراجية مثل مدينة إيسن  . وإذا ما اكتشف منجم تحت مدينة تجارية سرعان ما

Essen ينة تجارية . فمناطق التي تحولت إلى مدينة فحم في القرن التاسع عشر بعد أن كانت مد

 1تواجد هذه المعادن هي سهلية وأقاليمها جبلية.

ولم يعد يكفي خدش األرض للحصول على الخامات المعدنية فال بد من ثقبها لعمق كبير ليحصل 

 إلى جهود عدد كبير االستخراجاإلنسان غلى طلبه من الخامات المعدنية بكميات مناسبة ،كما يحتاج 

يعيشون في محلة تصبح مدينة تعدينية تعطي للبيئة مظهرا خاصا، وتتوقف  من الخبراء والعمال

 2حياتها ونموها على نوع المعدن ومخزونه في األرض.

 

                                                           
  د.عبد الفتاح محمد وهيبة ،في جغرافية العمران ،رقم الكتاب 1808 ،دار النهضة العربية ،بيروت،لبنان ،2016،ص 1201

  د.عبد الفتاح محمد وهيبة المرجع السابق، ص  1212
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ة فبراير سن 24الموافق  1435ربيع الثاني عام  24المؤرخ في  05-14حسب القانون رقم و

 :الذي يتضمن قانون المناجم 2014

 الستغالل المنجمي:من القانون فإن ا 04وحسب المادة 

يقصد به إما استغالل منجم وإما استغالل مقلع وإما استغالل منجمي حرفي، وهو جملة تتشكل من 

االحتياطات الجيولوجية المستخرجة والمحضرة والمواد المعدنية أو المتحجرة المهدمة، والبنية التحتية 

عدات ومستودعات التخزين وكذا المتواجدة على سطح األرض وباطنها والبنايات والتجهيزات والم

 العناصر غير المادية المرتبطة بها.

 منجم الونزة: -1

هو منجم معدني يرجع إلى زمن الكريتاسي، فهو يعتبر من أهم مصادر الحديد في الجزائر، حيث نجد 

هذه التشكيلة موجودة في التشكيلة الترياسية )تشكيالت بخارية( ولقد أكدت األبحاث الجيولوجية وجود 

معادن نافعة باإلضافة إلى الحديد ومعادن أخرى متمثلة في إيماتيت والليمونيت وهي توجد في الجهة 

نحو الشمال ° 75م وميلها يقارب  4.5الشمالية الغربية ،ولقد بلغ سمك هذه الطبقة المعدنية حوالي 

 1الغربي، كما تضم أيضا أثار معدن البارتين )كبريت الحديد( والكالسيت.

 

 2:منجم الونزةتاريخ  -1-1

للتعرف على منجم الونزة :هو واحد من أقدم مناجم الجزائر وهو الرائد في صناعة التعدين،  

 يسمى حاليا بمنجم الشرق للحديد.

 يعود استغالله إلى الفترة الرومانية حيث تم اكتشافه على مستوى حي "الدوامس". 

 

                                                           
  مراجعة المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير لبلدية الونزة1 

 ARCELOR MITTAL Mine d’ouenza2  
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صورة جوية لمنجم الونزة(: 09) رقمصورة   

 

  Google Earth:المصدر

. وبداية استغالله كانت في 1878منحت رخصة البحث األول من طرف "باسكال" سنة 

1921 

ليصبح ملكا للشركة الوطنية للبحث و االستغالل المنجمي  1966تم تأميم المنجم عام  

(SONAREM والذي أصبح مع الوقت تابعا للشركة الوطنية للحديد والفوسفات )

(FERPHOS وذلك بعد ) 1983إعادة هيكلته في. 

 2006لتصبح في  ISPATوقعت أول اتفاقية للشراكة مع شركة أجنبية )هندية(  2001في  

 للشركة الوطنية. %30من طرف مجموعتها ميتال ستيل و  %70تستغل المنجم بنسبة 

من الشركة الهندية لتستغل المنجم  %21قامت الدولة الجزائرية بشراء  2013في أكتوبر  

 .%51كبر والمتمثلة في بنسبة أ

يستغل حديد المنجم كمادة أولية طبيعية )خام( وينقل إلى مجمع الحجار بمدينة عنابة التي تبعد  

كلم الذي يعتبر المستقبل الرئيسي لحديد منجم الونزة ليتم هناك جميع عمليات  190ب 

 التحويل

السكة الحديدية التي  يد عبرلينقل هذا الحد مليون طن من الحديد سنويا2ينتج المنجم أكثر من  

إلى مجمع الحجار في رحلتين أو ثالثة، أما في حال تعطل السكة  1939استعملت منذ سنة 

 يتم النقل بالشاحنات.
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نقل الحديد عبر السكة الحديدية (:10) رقم صورة  

 

 إلتقاط الطالبة:المصدر

 كيف تتم عملية استخراج خام الحديد بمنجم الونزة: -2-1

 (:طريقة عمل منجم الونزة07مخطط رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ARCELOR MITTAL Mine d’ouenza :المصدر

والتعرية لتنقيبا 1  الحفر 2 

تحميلال تفجير األلغام  4 3 

7 8 

 النقل سحق األحجار 5 6

التعبئة في عربات 

 السكة لتقلها
 السيور الناقلة
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 :تأثير منجم الونزة على الجانب االقتصادي -2

 اإلنتاج السنوي: -1-2

 1طن سنويا 2070650يصل استخراج الحديد الخام من منجم الونزة إلى 

 عدد العمال:

 عامل حاليا  607يشمل كل العمال سواء العاملين في المكاتب أو في المنجم حيث يلغ عددهم 

 :خاصة بالمنجمعائدات بلدية الونزة في شكل ضرائب  -2-2

 2012إلى2009ضرائب بلدية الونزة من سنة (: 13) رقم جدول

الضريبة على القيمة  السنة

 (DAالمضافة)

 %10الجزء الخاص بالبلدية 

2009 164.859.713,00 16.485.971,30 

2010 279.105.840,00 27.910.584,00 

2011 169.679.986,00 16.967.998,60 

2012 224.826.118,00 22.482.611,80 

 المصدر: مصلحة الضرائب يالونزة

إلى  2017سنة و % 17إلى  2016تغيرت النسبة الخاصة بالبلدية لتصل سنة  2012أما بعد سنة 

19 % 

 2 :2016حساب ضرائب سنة 

 طن 2070650الحديد الخام:

 DA 15000قيمة الطن :

  310.597.500,00DA= 15000×2070650إذن قيمة الضريبة على القيمة المضافة هي: 

 

هو: %17والجزء الخاص بالبلدية 
310.597.500,00×17

100
=52.801.575,00DA   

 نتيجة:

 تعتبر هذه العائدات بالنسبة للمدينة قيمة كبيرة وقد تلعب دورا كبيرا في تنمية وتطوير مدينة الونزة 

                                                           
 ARCELOR MITTAL Mine d’ouenza 1  

  2 مصلحة الضرائب يالونزة
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ونتائجها ضد البيئة الحضرية و خلق إال أنه ال يزال غير كافي لمعالجة األضرار الناتجة عن المنجم 

 اقتصاد سليم و مستدام.

 ׃الضريبة النسبية لحماية البيئة  

 يجب على شركات التعدين أن تدفع الضرائب المفروضة من قبل الدولة لحماية البيئة 

 الضريبة على األنشطة الملوثة و الخطرة  -

 ضريبة محفزة على عدم تخزين النفايات الصناعية الخطرة  -

 توفير أماكن إلعادة التأهيل -

الضريبة على األنشطة الملوثة و الخطرة لمنجم الونزة(: 41) رقم جدول  

 توزيع دخل الضريبة  التطبيق على منجم الونزة  تنظيم

 18في  25- 91قانون  – 1

يغطي قانون  1991ديسمبر 

177المادة  1992المالية لعام   

 
 -93األمر التنفيذي رقم  -2

 1993مارس  01من  68

 ضريبة المجلس التنفيذية
 

التعميم الوزاري رقم  -3

 1993سبتمبر  18من  1648

إلنشاء الضريبة على األنشطة 
 الملوثة 

 
 -06األمر التنفيذي رقم  -4

 2006ماي 31من 198

التنظيم المطبق على المنشات 
 المصنفة لحماية البيئة 

 -07األمر التنفيذي رقم  -5

 2007ماي  19من  144

ضع قائمة منشاة سرية و
 لحماية البيئة 

 
 
 
 
 
 

369,000,00 DA 

 

للخلفية البيئية  % 80 -

والقضاء على التلوث 
-302حسب القانون 

065 
 

للجماعات  % 20 -

 المحلية 

 المصدر ׃مديرية البيئة 20121

في هذا الصدد فان ضريبة الدخل حسب توزيعها ليست ذات فائدة كبيرة و أيضا يمكن اعتبارها 

وية التي كلفت السلطة التشريعية توزيعها من اجل تافهة بالنسبة للمدينة فيما يخص النسبة المئ

.% 80البيئة و التلوث النسبة المئوية ال تتعدى   

                                                           
Guendouz berrahail , la problématique du développement durable d’une ville minière Ouenza ,magistère en 
aménagement urbain, faculté des science de la terre, université Badji mokhtar Annaba 2013-2014, P 140   1  
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׃ات مهمة و هده المنحة أو الخلفية من اجل البيئة ذ  

 دعم أنشطة مكافحة التلوث وفقا لقانون البيئة  -

 منحة من اجل أنشطة الرصد البيئي  -

تمويل الدراسات و األبحاث التي أجريت في مجال البيئة من قبل وزارة التعليم العالي و  -

 البحث العلمي أو مكاتب الدراسات المحلية و األجنبية 

 حدوث تلوث مفاجئ  تكاليف االستجابة لحاالت الطوارئ في حال -

 تشجيع المشاريع االستثمارية واستخدام التكنولوجيات  -

 

المحلية للمنحة المشتركة و هو ما يعني ان الدخل من  جماعاتالمستفيد الثاني من الضرائب هي الإن 

ى جميع البلديات في الوالية حتى التي ال تعاني من التلوث تعاد علالضرائب على األنشطة الملوثة 

 التفكير  بالمدينة والتي تعاني فعال من التلوث. الذي دفعنا إلىاألمر 

الضريبة المحفزة على عدم تخزين النفايات الصناعية الخطرة و الخاصة(: 51) رقم جدول  

 توزيع دخل الضريبة  التطبيق على منجم الونزة  تنظيم 

 12من  01-19 -1

بالنسبة  2001ديسمبر 

إلى إدارة الرقابة و 
 التخلص من النفايات 

 23من  21-01قانون  -2

خاص  2001ديسمبر 

بقانون المالية لسنة 
  103المادة  2002

 19من  21-04قانون  -3

خاص  2004ديسمبر 

بقانون المالية لسنة 
  64المادة  2005

 
157,500,00DA 

للبلدية  % 10  

 
 

للخزينة العامة % 15  

 
لمكافحة التلوث البيئي  % 75

  302-065الوطني 

 المصدر ׃مديرية البيئة 20121 

من الضريبة المحفزة لعدم تخزين النفايات الصناعية الخطرة و الخاصة قليلة بالنسبة  %10النسبة 

يات لألضرار التي لحقت السكان من التلوث و المخاطر التي يتعرضون لها بسبب وجود النفا

 بالمدينة

 

 

                                                           
  Guendouz berrahail  1، مرجع سابق، ص  142
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 التأثيرات السلبية للمنجم على المحيط العمراني والبيئة ككل: -3

مع ازدياد السكان وزيادة عدد المدن ووصول بعضها إلى حالة التضخم، أصبح المحيط العمراني ينذر 

بأخطار متعددة في عصرنا هذا، نظرا لتصرفات اإلنسان وأحيانا لعدم مباالته وعدم تقديره لعواقب 

نشاطاته، التي تصل بمحيطه إلى حالة من التدهور واختالل التوازن التي تعود عليه بالسلب، غير 

مدرك لمفهومه، الذي يبدو كل شيء فيه مرتبط ببعضه البعض، وكل تأثير سلبي عليه ينعكس على 

 1اإلنسان.

 

 2المدخالت والمخرجات بالنسبة للمنجم: -1-3

 المدخالت: 

 المواد الخام المستخدمة -

 مساعدة )مواد كيميائية وزيوت...( مواد -

 الطاقة المستعملة )كهرباء، غاز، نفط( -

 الماء -

 المخرجات: 

 المنتج النهائي )خام الحديد( -

 نفايات  -

 غبار -

 ماء -

 روائح -

 ضوضاء -

 

 

 

 

 

 

                                                           
مجمع -شارع الملك حسين-، الدار المنهجية للنشر والتوزيع، عمان1تي جلول، النمو الحضري وانعكاساته على المحيط العمراني، طزنا

 الفحيص التجاري، 2015-1436، ص  651
2  Ouenza’Mine d,arcelors mitals  
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 مدخالت ومخرجات المنجم (:08مخطط رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ARCELOR MITTAL Mine d’ouenza :المصدر

 

 1اآلثار المترتبة عن االستغالل المنجمي بمدينة الونزة في جميع مراحله:تحديد  -2-3

 أثناء االستغالل المنجمي تتأثر مدينة الونزة بعوامل عديدة منها:

  التأثير على الهواء: -3-2-1

 فيما يخص حالة منجم الونزة فهو يلوث الجو بسبب:

 الل خام الحديدالغبار الناتج عن المتفجرات )األلغام( المستعملة الستغ -

                                                           
 Mine d’Ouenza, arcelors mitals 1  

 المنجم

      المخرجات )الهواء(

المذيب ،غاز، بخار الماء، 

 غبار

 المخرجات )األرضية(

 نفايات، تلوث التربة

 المخرجات )المياه(

 نفايات، سوائل

دخول المواد الخام  -

 األولية والثانوية

الطاقة المستعملة -  

الماء -  

 المخرجات

 منتجات وخدمات

فوضى، اهتزازات، 

 رائحة
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الغبار الناتج عن التفجيرات المنجمية(: 11) رقمصورة   

 المصدر: إلتقاط الطالبة

 

 الغازات السامة الناتجة عن اآلالت المستعملة ومصادر أخرى  -

إن االستغالل المنجمي ينتج عنه غازات ، غبار وأدخنة والتي تؤدي إلى التلوث الجوي  

 تنفسية تصيب كل من العاملين والسكان المجاورينوالذي يسبب بدوره أمراض مزمنة 

 والمتمثلة في مرض السيليكوز.

2002 إلى1992 من الونزة بمنجم بالسيليكوز المرض حاالت(: 61) رقم جدول  

 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 السنة

 24 25 23 02 05 07 08 17 25 09 39 العدد

 service de médcine du travail mine de l’ouenzaالمصدر: 

أما بالنسبة لسكان المدينة فعدد الحاالت يزيد كلما اقتربنا من مكان المنجم أي أن األحياء القريبة من 

 المنجم سكانها األكثر عرضة لإلصابة بمرض السيليكوز

  المنجمي:في حدود منطقة االستغالل حيث تم قياس تركيز الغبار الموجود 

 تركيز الغبار الموجود في منطقة االستغالل المنجمي (:17) رقم جدول

 g/m³µالتركيز المدة زمن القياس منطقة القياس

Sainte barbe 04-05-2009 

 د 35و 13الساعة 

 2009-05-05إلى 

 د. 50و 14الساعة 

 21.24 د 15سا و 25
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إدارة األمن الصناعي 

(administration 

sécurité 

industrielle) 

04-05-2009 

 د 07و 16الساعة 

 2009-05-05إلى 

 د 33و 15الساعة 

 351.91 د 43سا و 22

 Arcelor métal de Ouenza المصدر:

من الجدول يتضح أن تركيز الغبار في إدارة األمن الصناعي للمنجم أكبر بكثير من العتبة الموصى 

 بها من طرف البنك الدولي

 من المنجم: تصنيف الغبار الصادر 

 يمكن تصنيفه إلى ثالث مجموعات وهي:

(: مثل الغبار الصادر من وقع المتفجرات وتفريغ sporadiqueالغبار المتقطع ) -

 العربات لحمولتها

 وحركة المرور  الغبار الشبه دائم: وهو الناتج عن الحفر -

الحديد )جزيئات ئم: وهو الناتج عن طحن وسحق األحجار التي ينتج عنها خام االغبار الد -

 صغيرة جدا

 التأثير على مصادر المياه:   -3-2-2

إن عمليات رش الماء لإلنقاص من الغبار الناتج ينتج عنها الطين وهذا األخير يؤثر سلبا  -

)المواد العالقة بالمياه( ،إضافة إلى هذا توجد  MESعلى المياه السطحية وزيادة نسبة 

 سوائل حمضية تؤدي إلى تلويث المياه السطحية. عدة أحماض التي تذيب المعادن مشكلة 

التأثير على المياه الباطنية: الخطر الوحيد الذي يهدد المياه الجوفية هو تسلل السوائل  -

الناتجة عن صيانة اآلالت المستعملة في المنجم في حين أن النفايات الناتجة عن أعمال 

 خطر على المياه الجوفية  االستغالل المنجمي هي ذات طبيعة معدنية ال تمثل أي 

 

 الضوضاء واالهتزازات: -3-2-3

م ناتج عن الفوضى التي تسببها محركات الشاحنات، تحميل وتفريغ اإلزعاج القادم من المنج

الصخور،توليد الطاقة ومصادر أخرى، الحفر، السقوط الناتج عن التفجيرات المنجمية، التكسير، 

 ب إزعاج كبير للمواطنين خاصة السكان المجاورين للمنجم.النقل، التخزين فكل هذه المصادر تسب
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 تأثير الضوضاء على صحة اإلنسان (:18) رقم جدول

  شدة الضوضاء (HZالتردد )

 )ديسيبل(

 التأثير العضو المصاب

 مرض االهتزاز الجسم 100 34               24

 والقيءار الدو الجسم 140 34               24

 نقص الرؤية العين 50 750

انخفاض عصارة  المعدة 75 1500

 المعدة

 ارتفاع ضغط الدم الدم 80 2000

 جلوكوز البنكرياس 160 2600

 صرع، نزيف دماغي الدماغ 100 3000

 audit environnemental mine de Ouenza المصدر:

تعتبر اإلنفجارات التي تحدث إن االهتزازات التي تحدث بالمدينة مرتبطة بعدة أسباب في المنجم لكن 

أثناء االستغالل المنجمي من المصادر الرئيسية لهذه األخيرة وتؤثر االهتزازات على البنية التحتية 

للعمارات ومختلف األبنية والمنازل وخاصة القريبة من المنجم مما يجعل جدران العمارات والمنازل 

 تتشقق كما تؤدي إلى انكسارات الزجاج

هتزازات الناتجة عن اإلنفجارات يتولد عنها الضوضاء والغبار وتؤدي الصدمات واال -

إلى هدم البنية التحتية للمناطق المجاورة وإلى هلع السكان المحليين ونتيجة إلى الشكاوي 

المتعددة من طرف سكان الونزة بسبب حدوث التشققات في منازلهم وخوفهم من سقوطها 

التدابير وذلك بقياس االهتزازات في المناطق قامت )شركة أرسيلور ميتال( باتخاذ 

فيفري و  24المجاورة للمنجم وتم ذلك عن طريق سلسلتين من القياس أثناء االنفجار بين 

حيث وجدوا أن سلسلة االهتزازات لم تصل أو لم تعادل بعد القيمة  2011مارس  01

 المرجعية المحدودة إليقاف عمل المنجم

 األرضية:التأثير على  -3-2-4

عمليات التعدين في المناجم تغير منظر المحيط و األرضية التي كانت سليمة وذلك بسبب تجريد مكان 

العملية مؤدية إلى خفض قيمتها وهبوط مستوى الطبقة األرضية المستعملة من معادن وصخور في 

 حين أن تسرب المواد الخطرة يؤدي إلى عدوى األرضية
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األسفل وفقا لقواعد التعدين للمناجم المكشوفة وهذا لمنع أي  تقع العملية من األعلى إلى 

 زعزعة وعدم استقرار لألرضية

في إطار المراجعات البيئية لتحليل أرضية مجال الدراسة من طرف مخبر مراقبة النوعية 

(laboratoire guerfa et associer:يعطي النتائج الموضحة في الجدول التالي ) 

 

 نتائج تحليل أرضية المنطقة المنجمية (:19) رقم جدول

 القيم الحدية )اإلرشادية( النتائج الخصائص

 )وحدة معيارية(   9          6 8.27 األس الهيدروجيني

 <°30 °20 الحرارة

األكسجين الحيوي الممتص في 

 (DBO5أيام ) 05

 ل/ملغ 50< ل/ملغ60 

األكسجين الممتص كيميائيا 

(DCO) 

 ل/ملغ 150< ل/ملغ 240

 ل/ملغ <40 ل/ملغ 2.5 (MESالمواد العالقة )

 ل/ملغ <30 ل/ملغ 49 الزيوت والشحوم

 laboratoire guerfa et associer (audite envirennemental mine de Ouenza)المصدر:

 (DBO5األكسجين الحيوي الممتص )من خالل الجدول نجد أن تركيز كل من  تحليل الجدول:

ة وهذا ما يدل على التلوث المرتبط أساسا ( تجاوزا القيمة الحديDCOكيميائيا ) األكسجين الممتصو

 بطبيعة الملوثات الموجودة 

كما وجدنا ارتفاع معدل الزيوت والشحوم المطروحة مما يكون سبب في تلوث المياه السطحية 

 والجوفية

 التأثير على المظهر الجمالي: -3-2-5

المناجم عامة تؤدي إلى تغيير منظر المحيط ومميزاته وذلك بنزع كل ما هو طبيعي، وتغيير شكله 

 كذلك 

حدوث آثار بصرية سلبية على الموارد  تتسبب عمليات التعدين، السيما أعمال التعدين السطحي، في

األشياء التي  وتشمل  .باالستخدامات األخرى للمناظر الطبيعية مثل الترفيه والسياحة ذات الصلة

 العالية، والتعرية، وتغير لون المياه، وطرق النقل، ومقالب تساهم في تلك اآلثار البصرية الجدران
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ومقالب القمامة والمخلفات، وحفر  النفايات، وبرك األوحال، ومعدات ومنشآت التعدين المهجورة،

طح مدمرة تؤدي إلى سقوط الصخور لتشكل مدرجات وأسوالغابات. ، وإزالة المناجم المفتوحة

 مميزات خاصة منها:

 شكل الحفر -

 شكل وحجم صخور الواجهة -

 تراكم الردم يترك ندوبا وأثار على الواجهة مما يؤثر على المظهر الجمالي  -

 االختالفات في الشكل واللون بالنسبة للعمران  -

 إزالة النباتات والمساحات الخضراء -

 تشقق في جدران األبنية -

 الموارد البيولوجية: التأثير على  -3-2-6

إن عملية استخراج الحديد بمدينة الونزة أثرت على النباتات وهروب الحيوانات ، فالمورد البيولوجي 

هو مصطلح عام يشير إلى جميع النباتات وجميع الحيوانات وبالتالي فهذه العملية تؤثر على البيئة 

وطرح جزيئات ملونة تؤثر بدورها على والطبيعة من خالل إزالة الغطاء النباتي ونقص الحيوانات 

 الجو. 

 التأثير على البنية التحتية: -3-2-7

إن االستغالل المنجمي يؤثر على البنية التحتية للطرقات بسبب االهتزازات المتكررة كما أن نقل 

المعادن يضر الطرق، وسير اآلالت والشاحنات يؤدي إلى تدهور األرصفة ويزيد من مخاطر 

 الطرقات نتيجة سقوط المواد من الشاحنات في الطريق أثناء السير.الحوادث على 

تلعب الطرق دورا مهما في لذا قمنا بتحليل الطرق المتواجدة بالمدينة ومعرفة حالتها  حيث  

الربط بين مختلف التجمعات العمرانية وخاصة في المجالين االقتصادي واالجتماعي، كما 

 مدينة الونزة بوجود شبكة الطرق التالية:زلة عن المناطق الريفية ،  وتتميز أنها تقوم بفك الع

 والذي يربطها بكل من المريج وتاورة وتبسة 82الطريق الوطني رقم  -

 1الذي يربطها بالعوينات. 88الطريق الوطني رقم  -

                                                           
  1  المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير، مرجع سابق
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 الونزة شبكة الطرق لمدينة(:09مخطط رقم )

 الطالب+إنجاز والبناء التعمير مديرية:المصدر 

 :حالة الطرق 

تتراوح حالة الطرق بين الجيدة والمتوسطة والسيئة إذ نجد الطرق الثالثية تتراوح بين سيئة 
 والمتوسطة بينما الثانوية فهي في حالة متوسطة أما الطرق األولية فمعظمها في حالة جيدة حاليا

 

 مقطع عرضي للطريق الرئيسي لمدينة الونزة:(12)صورة رقم

 :إنجاز الطالبةالمصدر
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 الطريق الرئيسي لمدينة الونزة :(13)صورة رقم

  2017-03:إلتقاط الطالبة في المصدر 

تحتوي المدينة على خط السكة الحديدية الذي يربط منجم الونزة بمصنع السكة الحديدية:  

 الحجار بعنابة حيث يخترق النواة األولى للمدينة.

 السكة الحديدية لمدينة الونزة :(14)صورة رقم

 
   2017-03:إلتقاط الطالبة في المصدر

 

 األثر االجتماعي: -3-2-8
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إن االستغالل المنجمي يؤثر على المجتمع، كما يؤثر على صحة العاملين في المنجم وعلى صحة 

 بالمدينة.السكان المجاورين وعلى كل من الطبيعة البيئية وظروف المعيشة للسكان القانطين 

 النفايات المطروحة من المنجم: -3-2-9

يطرح منجم الونزة عدة نفايات ناتجة عن النشاط المنجمي، متمثلة في نفايات التعقيم والمنزلية 

 وأخرى سائلة والجدول التالي يبين كمية النفايات المطروحة من المنجم خالل سنة كاملة.

 الونزة منجمكمية النفايات المطروحة من (: 20) رقم جدول

 وحدة القياس الكمية نوع النفايات المطروحة

 السنة/³م 1045600 نفايات التعقيم

 السنة/كلغ 87469.2 نفايات منزلية

 كلغ 5000 نفايات خاصة

 قطعة 40 نفايات صلبة )بطاريات(

 لتر 2600 النفايات السائلة )زيوت(

 المصدر:مديرية البيئة

 خالصة الفصل:

بفعل الجانب االقتصادي المتمثل في منجم الحديد، فبداية  هي مدينة منجمية نشأت إن مدينة الونزة

استغالله صاحب زيادة سكانية سريعة ونمو عمراني كبير مما زاد أهمية المدينة إال أن هذا المنجم 

ما عبارة عن سالح ذو حدين فهو نافع من ناحية نمو المدينة وضار بالنسبة للناحية البيئية وحالتها، ك

أن العائدات الضريبية المخصصة للمشاكل البيئية التي تواجهها المدينة غير كافية وبالتالي تم تلخيص 

 سلبياتها في الجدول التالي:

 تأثير المنجم على الجانب البيئي لمدينة الونزة(: 21) رقم جدول

 األسباب الجوانب البيئية المدروسة

قبل اآلالت تحويل ونقل التربة واألرض من  - الغبار

 والمعدات

 الثقب والقطع واإلنفجارات -

 الحفر والتنقيب وحمولة الشاحنات -

 النقل من طرف الشاحنات إلى محطة السحق -
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النقل المستمر والمترابط للمواد المسحوقة إلى  -

 نهاية التحميل

المصدر الرئيسي للضوضاء آت من آالت  - الضوضاء 

 السحقالثقب والتحويل والنقل ومحطات 

 عند تفجير األلغام )اهتزاز وموجات( -

الغبار المنبعث أثناء تفجير األلغام الستغالل  - الموقع والمنظر الجمالي

خام الحديد والتي يكون لونها محمر )لون الحديد( 

ه منظر العمران وتغيير لونه يتسبب في تشوي

 صلياأل

االهتزازات األرضية التي تحدث بسبب هذه  -

اإلنفجارات والتي تؤدي إلى انشقاق الجدران 

 وانكسار الزجاج 

 م(20وجود وكثرة المرتفعات ) - الل المنجميالمخاطر المرتبطة باالستغ

حركة المرور ومناورة اآلالت )شاحنات ،  -

 جرافات..( منبع انبعاث الغبار

سبب صيانة اآلالت في موقع العمل والتسرب ب - التلوث بالنفط والغاز

 الذي يطرأ دون انتباه

معظم النفايات المتواجدة أو الناتجة من الموقع  - النفايات

 المستغل هي عبارة عن نفايات معدنية )ال تتحلل(

النفايات الخاصة الخطرة )عجالت فاسدة،  -

بطاريات مستعملة، الزيت المطروح من 

 ، متبقيات كيميائية(ةالمحرك، نفايات حديدي
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 تمهيد:

تناولنا في هذا الفصل بعض األمثلة عن المدن المنجمية، سبب نشأتها ونموها، والعوامل المساهمة في 

إعطاء تنمية محلية ومستدامة لمثل هذه المدن كما أوضحت األمثلة أن لها إيجابيات كما لها سلبيات 

 بيئية وصحية وكيفية الحد من هذه السلبيات.

بعض االقتراحات التي تساعد في التنمية المستدامة للمدينة وطرح حلول من جهة أخرى حاولنا إيجاد 

 تقوم بتقليص التأثيرات السلبية للمنجم على البيئة.

 أوال:أمثلة عن المدن المنجمية

 مدينة خريبكة )المغرب( -1

 لمحة تاريخية 

بين الكتابات من المعلوم أن لكل مجال حضري تاريخ يحكي نشأته وتطوره ودينامكيته المجالية، ومن 

التي كتبت حول تاريخ مدينة خريبكة، األطروحة التي كتبها الباحث نور الدين بولقجام من جامعة 

والتي من خاللها تحدث عن المدينة  1995السربون بعنوان "اإلشعاع الجغرافي لمدينة خريبكة" سنة 

وأن النشاط السائد هو وكيف كانت قبل اكتشاف الفوسفات عبارة عن قبيلتين تعيشان في المنطقة، 

 الترحال، حيث شكلت تربية الماشية وزراعة الحبوب والنشاط االقتصادي الرئيسي.

، الشيء الذي جعل الجغرافيين يصنفون 1912قد ارتبط وجود المدينة باكتشاف مناجم الفوسفات سنة 

اسات على المستويين المدينة في خانة المدن المنجمية، وأن اكتشاف هذه الثروة الباطنية كان له انعك

، الذي واجه في 1920مجالي، وخاصة عند بدء االستغالل المنجمي سنة  -االقتصادي والسوسيو

 البداية قلة اليد العاملة.

بعد ذلك طبقت سياسة الدعاية من خالل حملة في المناطق الجنوبية بهدف تشجيع الهجرة للمنطقة، 

ة تعطي نتائجها هو البرنامج السكني الذي أنجز وكان من بين اإلجراءات التي جعلت هذه السياس

آنذاك، ويهدف إلى بناء عدد كبير من المساكن تتكون من مساكن كبيرة على شكل فيالت لألطر 

بناية  92بناية للعزاب، و 110تم بناء  1929و 1924األوربية، وبنايات جماعية للعمال، فما بين 

 1أول ورش ضخم للبنايات الكبيرة بالمنطقة.عمارة، اعتبرت هذه العمليات  23للعائالت، و

                                                           
عة صالحة خريفي،سعيدة الزيناتي،السياحة في المدن المنجمية بين تجديد الموارد اإلقتصادية وتنويع المنتوج السياحي،ماجستير،جغرافيا، جام
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 الموقع: 

كلم من الدار البيضاء في منتصف الطريق إلى بني مالل  123تقع مدينة خريبكة على بعد 

م على سطح البحر مع انحدار ضعيف من الشمال  800وعلى هضبة مستوية يبلغ علوها 

 1. %0.50الشرقي إلى الجنوب الغربي

 المناخ: 

كة شبه قاري يتسم بالرطوبة من شهر أكتوبر إلى أبريل وجاف من شهر مناخ مدينة خريب

درجة أما  18مم سنويا ومتوسط الحرارة  400ماي إلى شتنبر ومقياس األمطار إلى حوالي 

الرياح في المنطقة ضعيفة تهب من الشمال في فصل الصيف ومن الشمال والشمال الشرقي 

 .2في الفصول الرطبة

 

 الدراسة السكانية: 

 20365بلغ عدد سكانها  1952كما أن المدينة عرفت تطورا ديمغرافيا واقتصاديا، ففي سنة     

زاد نمو المدينة وذلك من خالل  1967نسمة، وصارت مركزا عمالي ذو إشعاع وطني. وفي سنة 

مع ازدهار الترقية اإلدارية، حيث ساهمت هذه الترقية في جلب فئات اجتماعية أخرى للمدينة 

إلى  7ل الفوسفات ازداد عدد سكان بصفة سريعة حيث تراوحت نسبة النمو الديمغرافي من استغال

 3وتعتبر هذه الفترة متميزة في تاريخ المنطقة. 3%

 :وهكذا تطور عدد السكان على الشكل التالي

1960 :40838 

1971 :73667 

1982 :127181  

 إقتصاد المدينة: ✓

إن الحديث عن الوضعية اإلقتصادية لمدينة خريبكة ال يتم بمنأى عن الحديث عن منجم الفوسفاط 

باعتباره السبب الرئيسي في تواجد المدينة ونموها، فقد ارتبط اسم المدينة وتواجدها بتواجد مناجم 

عالمي  الفوسفاط التي تعد من أهم دعائم اإلقتصاد الوطني التي جعلت المغرب يعتبر أول مصدر

% في 3.5% وهو يساهم بـ 29مليون طن سنويا وحصته من السوق عند التصدير  25للفوسفات بـ
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% من مجموع الصادرات، كما تتوفر على أكبر احتياطي 24الناتج الداخلي الخام الوطني وبـ 

 عالمي.

 شخصا، وهذا يعكس بوضوح الدور االقتصادي 5140إن منجم الفوسفات بالمدينة يشغل حوالي 

الذي تلعبه هذه المؤسسة بحيث توفر فرص شغل عديدة، مايدل على مساهمتها الفعالة في دورة 

 1الرواج االقتصادي بالمنطقة.

فعند الحديث عن المدن المنجمية يتبادر إلى الذهن تلك المدن المرتبطة باالستغالل المنجمي، والتي 

جم توحي بمشهدها أنها مجرد خراب تعطي في مشهدها صورة لمجموعة من المساكن المحاذية لمنا

 ومقالع فارغة نتيجة انتهاء اإلستغالل المنجمي.

 دراسة آثار التلوث المنجمي على البيئة والصحة ✓

تتوفر مدينة خريبكة على بنية جيولوجية متنوعة جعلتها تحظى بعدة ثروات معدنية لذا أصبح القطاع 

هذا القطاع قد يسبب في المقابل، بتدهور بيئي قد  المنجمي يلعب دورا مهما في االقتصاد الوطني. لكن

 .يترتب عنه تأثيرات على صحة المواطنين

لذلك اعتبرت الدراسة من أولويات الخطة الوطنية للبيئة، حيث تم إنجازها من طرف الوزارة المنتدبة 

هواء، الماء المكلفة بالبيئة تحت إشراف لجنة وزارية. وتهدف هذه الدراسة إلى تحليل مشاكل تلوث ال

والتربة الناجمة عن استغالل المعادن، حيث مكنت من تقييم مختلف أشكال التلوث المنجمي وآثاره 

على الصحة والبيئة. كما تضمنت تحديد التدابير الالزم وضعها للنقص والحد من آثار هذا التلوث 

 .2عن األنشطة المتواجدة بها بثالث وحدات منجمية تم اختيارها لتقييم اآلثار البيئية والصحية الناتجة

 :و من نتائج هذه الدراسة

القيام وألول مرة بتقييم اآلثار البيئية والصحية الناجمة عن األنشطة المنجمية، والتعريف  •

 .بالمشاكل البيئية المترتبة عن هذا النشاط

في منظور توعية مختلف الشركاء المعنيين بأهمية المحافظة على البيئة وعلى الثروات الطبيعية  •

 .التنمية المستدامة

 .تعزيز أنشطة الشراكة التي تدعم التنمية المستدامة للوحدات المنجمية •
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 : توصيات هامة متعلقة بتحسين التدبير البيئي للوحدات المنجمية، نذكر من بينها ✓

تخصيص ميزانية خاصة للتدبير البيئي للوحدات المنجمية وإعادة تأهيلها وذلك عند تحديد  •

 .فة المالية الستغالل المناجمالتكل

إعداد تقارير تحليلية للمقارنة بين التكاليف واألرباح الناتجة عن القيام بخطط التدبير البيئي،  •

 .بهدف التركيز على أهمية الممارسات البيئية السليمة

تحليل الجوانب االجتماعية واالقتصادية والتغيرات التي تطرأ عليها خالل استغالل الثروات  •

 .معدنية وذلك عند تقييم التأثيرات البيئية لألنشطة المنجميةال

 .إدماج الرصد الدائم للقطاع المنجمي ضمن برامج التدبير البيئي لهذه األنشطة

 المؤهالت الطبيعية بالمدينة عنصر جذب سياحي: ✓

هذه المدن التي تكون في بدايتها مدن استقطاب للسكان وجلب للعمال،ولكن عند استنزاف ثرواتها 

المنجمية، وانتهاء أشغال اإلستغالل المنجمي، تصبح مدنا طاردة لسكانها وللعمال، لهذه اإلعتبارات 

وذلك  قامت مجموعة من المبادرات في بعض المدن من العالم من أجل الحد من هذه اإلشكالية،

باعتماد السياحة كعنصر فاعل من أجل اإلبقاء على حياة تلك المدن من خالل استغالل تلك المناجم في 

الصناعة السياحية واإلستقطاب السياحي.ألن هذه المدن تعتبر موروثا تاريخيا ال يمكن تجاهله فهو 

منتوجا جديدا في عالم  يبرز تاريخ نشأته األولى التي تعود لماليين السنين.فهذه المبادرات خلقت

الصناعة السياحية والتي تسمى بالسياحة المنجمية، حيث استطاع أن يحقق موارد مالية مهمة ليكون 

 عليها. االعتمادبذلك موردا اقتصاديا يمكن للمدن المنجمية 

ة بالمدينة في الصناعة السياحية التي جلبت عددا مهما من السياح في السن الفوسفاتاستثمرت مناجم 

 1مليون سائح. 1.2يقدر بـ 

 :مورد طبيعي ودوره في تشجيع السياحة العلمية بالمنطقة الفوسفات 

من أهم المعادن بالمغرب سواء من حيث اإلنتاج أو التصدير، ومدينة  الفوسفاتيعتبر معدن 

خريبكة تتميز بكونها تحضى بهذه الثروة المنجمية التي كانت سببا في تواجدها، إذ تتوفر على 

طبقات كلسية تعود إلى العصر الكريطاسي، وهي طبقات من أصل بحري تتداخل معها 

، الفوسفاتهذه الصخور باحتوائها كمية هائلة من الصخور الصلبة كالكلس والحث، وتتميز 
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هذه الطبقات الجيولوجية تحتوي على مستحثات مثل بعض عظام الوحيش، وأسنان القرش 

التي يعود تاريخها إلى ماليين السنين، فهي تشهد على تاريخ المنطقة الذي يدل على أن 

 1جيولوجي الثالث.المنطقة عرفت غمرا بحريا خالل العصر الطباشيري في الزمن ال

، فهي تعتبر مؤهال طبيعيا تزخر به االقتصاديهذه الثروة المنجمية بغض النظر عن عائدها 

التي تعتبر بدورها من المؤهالت السياحية،  الفوسفاتالمنطقة إضافة إلى مناجم استخراج 

وج وخاصة التي تم التخلي عنها، بحيث يمكن توظيف واستثمار هذين الموردين في خلق منت

سياحي جديد يسمى بسياحة المناجم، إذ ستساهم في تشجيع السياحة الجيولوجية التي تدخل في 

إطار السياحة العلمية، وذلك من خالل إقامة متاحف تعرض هذه المستحثات، كما أنه يمكن 

استثمار تلك المناجم في جلب السياح من خالل تنظيم زيارات استكشافية للطلبة والباحثين 

 2فين،ولهواة السياحة بصفة عامة.والمستكش

 (: مستحثات وجدت أثناء إستخراج الفوسفات15صورة رقم)

   

 Google image 2013المصدر:

هذه الموارد الطبيعية يمكن من خاللها خلق منتوج سياحي جديد، من جهة يساهم في تفعيل ودعم 

أخرى إعطاء دفعة للقطاع المخطط األزرق الذي يرمي إلى تنويع المنتوج السياحي، ومن جهة 

أو الوطني، وما يدعم هذه  يلتنافسية سواء على المستوى الدولالسياحي بمدينة خريبكة، لولوج ميدان ا

 125المعطيات ماجاء في نتائج االستمارات الخاصة بالساكنة، الموضحة في البيان أسفله، حيث أن 

%، تقترح إحداث فضاءات سياحية من 63من العينة المستجوبة التي تمثل نسبة  200فردا من أصل 

 بينها متاحف، وهذا مما ال شك فيه يبين تطلع الساكنة لمثل هذه الفضاءات التي تحفظ تاريخ المنطقة.
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إن اإلقليم يزخر بمؤهالت طبيعية ال يستهان بها، كغابة الكناديز، ومحمية الغزال بوعسيلة، وسد 

محميات للقنص، هذه المؤهالت  7وسد بوبقرة، و زمرين، وبحيرة عين قيشر، وبحيرة سيدي شنان،

 1تجعل من مدينة خريبكة نقطة توقف للسياح والزائرين، وذلك لقربها من هذه المجاالت.

 (: محمية بوعسيلة16صورة رقم)

 2013المصدر:جريدة صوت خريبكة 

 دور مناخ المدينة في دعم االستقطاب السياحي: 

السياحية وخاصة فيما يتعلق بمستوى الرطوبة في الهواء،  يعتبر مناخ مدينة خريبكة من مؤهالت

%، هذا المعطى الطبيعي  50% وقد ينخفض في فصل الصيف إلى مستوى  80فإنها ال يتعدى 

يعتبره البعض من االمتيازات التي تحضى بها المدينة والتي تجعلها وجهة للذين يعانون من أمراض 

 2الربو.
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 1مدينة جوهانسبرج -2

 التعريف بمدينة جوهانسبرج 

 المشاريع محور وهي -المحافظات أغنى- غاوتنغ محافظة وعاصمة أفريقيا، جنوب مدن أكبر

 عليها تضفي التي الجاكراندا بأشجار وتشتهر البالد، في والتعدينية والصناعية والمالية التجارية

 األرجواني اللون

 نبذة عن مدينة جوهانسبرج 

جنوب إفريقيا وثالث أكثر مدينة إفريقية اكتظاظا بالسكان بعد القاهرة  جوهانسبرج هي أكبر مدن

 .2010والجوس ،وقد استضافت كأس العالم عام 

حيث بدأت  13وقد كانت منطقة جوهانسبرج مسكونة قديما من قبل شعب سان إلى القرن الـ

عامرا بمختلف طوائف كان المكان  18مجموعات من البانتو في التوافد للمنطقة ، وبحلول القرن الـ

 السوتو التسوانية.

نقطة تحول في تاريخ المنطقة وزيادة اإلقبال عليها واألطماع  1884وكان الكتشاف الذهب بها عام 

فيها وسميت المدينة باسم الهولندي يوهان ويوهانس الذي كان اول حاكم أوربي بها وكان مسئول عن 

 تنظيم تعدين الذهب.

، 1886يلة باسم جوبرج، ويعود الفضل في إنشائها إلى اكتشاف الذهب عام ُعرفت المدينة لفترة طو

وهي غالبا ما تسمى مدينة الذهب. ويعتقد البعض أنه لوال اكتشاف الذهب هناك لما وجدت هذه المدينة 

 .في األصل

 1904، وفي 1900ألف عامل من المهاجرين الهنود منازلهم في جوهانسبرغ في   وبنى أكثر من

 .عمال الصينيون للعمل في مناجم الذهبوصل ال

وترجع تسمية مدينة جوهانسبرغ بهذا االسم إلى اسمي رجلين أحدهما جوهان ريسك، وهو كاتب 

كبير في مكتب المسح العام لألراضي في مقاطعة ترانسفال، والثاني كريستان جوهانز جوبرت رئيس 

 التعدين وعضو البرلمان.

                                                           
 

http://www.aljazeera.net/encyclopedia/citiesandregions/2015/3/29/%D8%AC%D9%88%D9%87%
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 الموقع-

الجزء الشمالي من مقاطعة غوتنغ في جنوب أفريقيا،  من في الشمال الشرقيتقع مدينة جوهانسبرغ 

إلى الجنوب من بريتوريا. وتقوم سلسلة الجبال التي تقع عليها المدينة بوظيفة مستجمع األمطار، 

 .وتتدفق أنهار صغيرة من هذه المنطقة

المنطقة عددا من   وتضمويجعل ارتفاع المدينة جوها معتدال، بصيف دافئ وشتاء معتدل البرودة. 

 .السدود والبحيرات، وبعضها نتيجة عمليات الحفر والتعدين التي تمت في وقت سابق

كيلومترا مربعا، وتعتبر واحدة من أعلى المدن وأحدثها في  1645وتبلغ مساحة مدينة جوهانسبرغ 

 .العالم، وتقع على هضبة هايفيلد في البالد

 السكان-

ويسكن   .2014ألف نسمة بحسب إحصاءات  200ثالثة ماليين و يبلغ عدد سكان جوهانسبرغ

ينتمون إلى مناطق كثيرة في العالم. ويزيد عدد السود على الجاليات  المدينة خليط من األجناس

األخرى، وينتمي أكثر السود إلى قبائل الزولو، بينما ينتمي اآلخرون إلى قبائل السوتو الجنوبية 

 .والكوهسا والسوتو الشمالية

ويشكل البيض حوالي ثلث سكان جوهانسبرغ، ويتكلم بعضهم اإلنجليزية، ويتكلم بعضهم اآلخر اللغة 

 .األفريكانية، وهناك أقليات من اآلسيويين والملونين من أجناس مختلفة

ونمت المناطق السكنية في األصل في شمال المدينة، وكانت كل مجموعة عرقية تسكن في الجزء 

ينة وذلك نتيجة لسياسة الفصل العنصري التي كانت تنتهجها الحكومة، ولكن الخاص بها من المد

بعض السكان من غير البيض نزحوا إلى المناطق التي يقطنا البيض قبل إلغاء سياسة التفرقة 

 .1991العنصرية بشكل رسمي في 

  التأثيرات السلبية للمنجم على المدينة: ✓

يوفر مليارات « كنز استراتيجى»أي دولة وكأنها جرت العادة أن ينظر إلى مناجم الذهب في 

الدوالرات للخزينة العامة ويساهم بقوة في بناء االقتصاد، ولكن السحر انقلب على الساحر في 

مدينة جوهانسبرج فصارت هذه النعمة نقمة عندما أساء المعدن الذهبى إلى الطبيعة الخالبة في 

 جنوب إفريقيا وذلك بـ:

ليغطى  انتشار األنابيب تحت األرض التي يتسرب منها الوقود والغازوة تلوث المياه الجوفي •

منطقة ملوثة »هذا التلوث بدوره كثيرا من معالم المنطقة، ويتم إعالن بحيرة روبنسون 

 ممنوع االقتراب منها بعد أن كانت قبلة شهيرة لألنشطة الترفيهية.« باإلشعاع النووي
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 عاما من تعدين الذهب قرب جوهانسبرج 130من كثرة نفايات التعدين على مدى أكثر  •

الذي تسبب في تلوث الهواء والذي أدى إلى  انبعاث الغبار السام المنبعث من مخلفات المناجم

 مشكالت صحية متمثلة في الربو، الطفح الجلدي والسرطان

 االقتصاد ✓

والتعدينية، ويلعب التنقيب تعتبر مدينة جوهانسبرغ محور المشاريع التجارية والمالية والصناعية 

 .عن الذهب وتعدينه وتجارته دورا كبيرا في الحركة االقتصادية للمدينة

وتقع معظم المناطق الصناعية جنوبي المدينة، حيث تم تعدين الذهب ألول مرة، وأما المناطق السكنية 

 .فقد نمت أساسا شمال المدينة

والصناعي في قارة أفريقيا، ويعمل حوالي نصف وتعد مدينة جوهانسبرغ المركز التجاري والمالي 

العمال في مجال الخدمات والصناعة. وأما النصف اآلخر، فيعمل بالزراعة وأعمال البناء والتجارة 

 .الحياة األخرى  والتعدين والكهرباء وإنتاج الغاز والنقل ومرافق

االقتصادي   نوع النشاطوكان اقتصاد المدينة يعتمد على الذهب أساسا، ولكن مع مرور الزمن ت

 .للمدينة

وتضم المدينة مراكز تجارية مثل المركز التجاري إيست غيت، وقد انتشر الكثر من أنشطة المدينة 

 .التجارية إلى ضواحيها مثل باركتاون وروزبانك ودورنفونتين وغيرها

 

 المدينة: ومشاريع المعالم ✓

 

وهو نفق من أشجار الجاكرندا من أجمل عشرة تضم مدينة جوهانسبرغ نفقا يسمى النفق األرجواني 

مراكز  أكثر من عشرة ماليين شجرة. وتضم  أنفاق أشجار في العالم، ويحتوى هذا الممشى على

تجارية من بينها مركز كارلتون وهو أعلى مبنى في أفريقيا، وقد تم هدم الكثير من مباني المدينة 

فني "إيفيرارد ريد غاالري" ومسرح "بريميسيس" كما تضم المعرض ال .وتشييد مبان جديدة مكانها

 .و"ليون بارك" والعديد من المحميات

والغابات  واألماكن السياحيةوتكثر في مدينة جوهانسبرغ المناظر الطبيعية الخالبة والفنادق 

والمطاعم المتعددة المذاق. ومن أهم المعالم السياحية مركز ساندتدون التجاري وهو مجمع تجاري 

 .جداكبير 
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فيها تمثال الزعيم نيلسون مانديال وتسمى ساحة مانديال، وتضم كذلك مركز  وتضم المدينة ساحة

كارلتون التجاري المسمى ناطحة السحاب حيث يمكن من خالله إلقاء نظرة عامة على العاصمة كلها 

 من الطابق الخمسين، وتضم كذلك حدائق للتنزه، ومناجم للذهب ومالهي وحدائق حيوان.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  توصياتو ثانيا:اقتراحات

 :اقتصاديا -1

)المنجم( والذي أنتج عمالة كبيرة،  االقتصادياعتمدت مدينة الونزة في نشأتها ونموها على الجانب 

إال أن هذا األخير لم تستغل ثروته إلفادة المدينة بل كانت تؤخذ مباشرة إلى مصنع الحجار لتصنيعه 
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بحاجة إلى مشاريع تستفيد منها بنسبة معينة من خام الحديد وهذه المشاريع واستغالله. لهذا فالمدينة 

 متمثلة في :

 مصنع في الصناعة التحويلية لخام الحديد واستغالله  -

 المنزلية، تركيب السيارات،...(  اآلالتمصانع خاصة بهذا المعدن وتركيبه )  -

التحويلية المتعلقة باإلنتاج صناعات متوسطة وصغيرة مرتبطة باإلنتاج المنجمي والصناعات  -

الفالحي ألهميتها المعتبرة بالمنطقة وبالتالي خلق حركية اقتصادية وتنمية مستدامة بالمدينة 

 والمنطقة

 االلتفات إلى الجانب السياحي للمنطقة وذلك بالمؤهالت التي تزخر بها والمتمثلة في: -

ية بالمنطقة وذلك باستثمار اعتبار الحديد مورد طبيعي ودوره في تشجيع السياحة العلم ❖

تلك المناجم في جلب السياح من خالل تنظيم زيارات استكشافية للطلبة والباحثين ولهواة 

 السياحة بصفة عامة

كما يزخر اإلقليم بمؤهالت طبيعية كالغابات التي تستحوذ على مساحة كبيرة تقدر بـ  ❖

 هـ 9766

 :ئيايب -2

 الغبار ✓

المنجمي وذلك باستعمال  االستغاللالغبار الناتج عن عمليات  انبعاثيجب التقليل من  -

الطرق ومناطق العمل، وتحسين أنماط  تقنيات إخماد الغبار مثل الترطيب )رش مياه( في

 وخفض سرعات السير الحركة المرورية،

 للتعرية بكساء نباتي  يجب تغطية التربة المكشوفة وغيرها من المواد القابلة -

 و تسييج المنطقة المنجمية مع استخدام تدابير مخمدة للغباريجب تطويق أ -

    الحد األدنى الرتفاع السقوط، وأن يجب القيام بتحميل المواد، ونقلها، وتفريغها مع مراعاة -         

 استخدام أنظمة الرذاذ المخمد للغبار تحجب عن الرياح، مع

 الضوضاء: ✓

  :من خالل تطبيق تقنيات تشمل ما يليفيها  الضوضاء والتحكم انبعاثيجب تقليل 

سبيل المثال:  في معدات مصدر الضوضاء أو بالقرب منها ) على تركيب موانع صوت، -

  والغرابيل( الكسارات، وماكينات الطحن،

 حواجز طبيعية على حدود المنجم أي الغطاء النباتي  -
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 تحديد أوقات معينة للتفجيرات ليكون السكان على دراية بها -

 زات:االهتزا ✓

تكون أكثر االهتزازات شدة في العادة تلك التي تصاحب أعمال التفجير؛ إال أنه يمكن ألنواع عديدة 

من المعدات أيضاً أن تصدر اهتزازات. ويجب على المناجم أن تقلل من مصادر االهتزازات الكبيرة 

 بـ:

ائية، حيثما كان ممكناً، يجب استخدام طرق تقنية حديثة متعددة كالشق والخلع الميكانيكي والكيمي •

 لتفادي استخدام المتفجرات أو التقليل منها

 استخدام الطاقة ✓

من بين أنشطة التعدين األكثر استهالك  للطاقة النقل، أنشطة االستكشاف، الحفر، التنقيب، 

 الطحن، السحق، التفريز،وتشمل التدابير الموصى بها للحفاظ على الطاقة ما يلي

والوسائل الحديثة مثل االستشعار عن البعد والتقنيات السطحية لتقليل الحاجة إلى استخدام التقنيات -

 التنقيب والحفر

 اختيار الحجم الصحيح للمحركات والمضخات المستخدمة في الحفر، نقل الخامات، تكسير الخامات- 

 المظهر الجمالي ✓

 من بين التدابير المقترحة هي:ينبغي لعمليات التعدين أن تمنع وتقلل من اآلثار البصرية السلبية و

وضع مواد حاجبة مثل األشجار، واستخدام األنواع النباتية المناسبة، إلى جانب ذلك تعديل  -

 وضعية المنشآت والمرافق المساعدة وطرق الوصول

 استخدام المتفجرات ✓

ل تنطوي أنشطة التفجير على السالمة وترتبط عادة باالنفجار غير المقصود عند القيام بأعما

 :التفجير. لذا يجب

 تعيين أخصائيي تفجير أو خبراء مفرقعات معتمدين للقيام بأعمال التفجير •

اإلدارة الفعالة ألنشطة التفجير من حيث التحميل، التزويد بشعلة التفجير، إطالق المتفجرات،  •

من تغيير اعتماد جداول زمنية ثابتة للتفجير، والتقليل كما يجب والحفر بالقرب من المتفجرات.

 أوقاتها

يجب استخدام أجهزة إنذار وإجراءات محددة ) على سبيل المثال: إشارات بالبوق وأضواء  •

يجب أن تتضمن اإلجراءات   .(وّماضة( قبل أي عمل تفجيري لتحذير جميع العاملين والسكان
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 .التحذيرية الحد من حركة المرور على الطرق

كيفية إدارة عمليات مناولة المتفجرات وإجراءات  يجب تنفيذ برامج تدريبية محددة بشأن •

 السالمة المتعلقة بها

يجب فحص مواقع التفجير بعد االنفجار بواسطة أفراد مؤهلين بحثاً عن أجهزة تفجير معطلة  •

 ومتفجرات لم تنفجر، وذلك قبل استئناف العمل

 واستعمالها في الموقع يجب استخدام أفراد أمن مؤهلين لمراقبة نقل المتفجرات، وتخزينها، •
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 التدخالت الحضرية: -3

 التدخالت الحضرية لمجال الدراسة(:10مخطط رقم )

 +إنجاز الطالبوالبناء التعمير مديرية:المصدر

 :خالصة الفصل

 القتراحات المشاكل البيئية بمدينة الونزة ملخص(:22جدول رقم )

 الحلول األسباب الجوانب البيئية المدروسة

تحويل ونقل التربة  - الغبار

 اآلالتواألرض من قبل 

 والمعدات

الثقب والقطع و  -

 اإلنفجارات

الحفر والتنقيب وحمولة  -

 الشاحنات

النقل من طرف  -

الشاحنات إلى محطة 

 السحق

رش المدينة أثناء اإلستغالل المنجمي  -

المزودة بخزانات المياه للحد  بالشاحنات

 من الغبار
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النقل المستمر والمترابط  -

للمواد المسحوقة إلى نهاية 

 التحميل

المصدر الرئيسي  - الضوضاء 

للضوضاء آت من آالت 

الثقب والتحويل والنقل 

 ومحطات السحق

عند تفجير األلغام  -

 )اهتزاز وموجات(

في معدات  تركيب موانع صوت، -

 مصدر الضوضاء أو بالقرب منها

تخصيص أوقات معينة لمثل هذه  -

 أيام محددةالنشاطات وفي 

الغبار المنبعث أثناء  - الموقع والمنظر الجمالي

تفجير األلغام الستغالل 

خام الحديد والتي يكون 

لونها محمر )لون الحديد( 

يتسبب في تشويه منظر 

العمران وتغيير لونه 

 األصلي

األرضية  االهتزازات -

التي تحدث بسبب هذه 

اإلنفجارات والتي تؤدي 

إلى انشقاق الجدران 

 انكسار الزجاج و

عملية التشجير لكي يقلل من وصول  -

الغبار والجزيئات الملونة إلى الجدران 

 وتغيير لونها

يجب أن يكون العمران مخصص لمثل  -

حتى ال )مواد بناء خاصة( هذه المدن 

 تحدث تشققات كما يجب أن تكون

ذات طوابق أرضية خاصة تلك  البناءات

 القريبة من المنجم

المرتبطة المخاطر 

 الل المنجميغباالست

وجود وكثرة المرتفعات  -

 م(20)

حركة المرور ومناورة  -

)شاحنات ،  اآلالت

جرافات..( منبع انبعاث 

 الغبار

تسييج الموقع المستغل وتزويد مجال  -

اإلستغالل المنجمي بالفتات تنبه من 

وجود أخطار وإشارات مرور للتقليل من 

 السرعة

تحديد مكان معين للقيام بهذا النشاط مع  -في  اآلالتبسبب صيانة  - والغازالتلوث بالنفط 
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موقع العمل والتسرب الذي 

 يطرأ دون انتباه

 تطهيره من وقت ألخر.

معظم النفايات المتواجدة  - النفايات

أو الناتجة من الموقع 

المستغل هي عبارة عن 

 نفايات معدنية )ال تتحلل(

 النفايات الخاصة الخطرة -

)عجالت فاسدة، بطاريات 

مستعملة، الزيت المطروح 

من المحرك، نفايات 

 ة، متبقيات كيميائية(يحديد

التخلص منها يكون بفرزها ومعاملتها  -

 وإتباعمعاملة خاصة لكل نوع منها 

 تقنيات الردم وإعادة الرسكلة
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 خاتمة عامة

 

مدينة الونزة من بين أهم المدن المنجمية في الجزائر، حيث كانت ثروتها المعدنية )الحديد( هي  إن

السبب األول وراء تاريخ نشأتها ونموها كما لها تأثير إيجابي على الجانب االقتصادي من ناحية 

ر بعنابة، العمالة والعائدات على البلدية ككل كما أنها الممول األول لخام الحديد لمصنع الحجا

وبالمقابل فإنها لم تخلو من العواقب السلبية المتمثلة في التلوث بأنواعه والذي تواجهه البيئة العمرانية 

وهو التلوث الجوي، تلوث التربة والمياه، التلوث السمعي والبصري حيث تعتبر هذه األخيرة ضمن 

من أمراض وتدهور حالة العمران، كما المشاكل اإلستعجالية التي تعاني منها المدينة وذلك لما خلفته 

 يتسبب زوال الثروة المعدنية بخلق مشكل التنمية بمدينة الونزة لعدم توفرها على نشاط أخر.

ورغم استفادة المدينة من بعض المشاريع التي تهتم برعاية وتحسين الحياة الحضرية في المدينة إال  

وفير إمكانيات الزمة من طرف المصالح المختصة أن الجانب البيئي لم يلقى االهتمام وبذل جهد وت

ومن خالل االقتراحات المقدمة نهدف إلى التقليل من المشاكل البيئية وخلق نمط عمراني متوازن بيئيا 

وتطوير الجانب االقتصادي وتوفير متطلبات الحياة األساسية والمتمثلة في مختلف المرافق المكملة 

 المدينة.للسكن الذي يدفع عجلة التنمية ب

وفيما يخص هذا اإلطار قمنا باقتراح مشاريع متمثلة في صناعات صغيرة ومتوسطة، والتدخل على 

من أجل فصل المنجم عنها  وذلك بإقامة حزام أخضر، كما اقترحنا  مستوى مدخل المدينة الشمالي

عملية التحسين الحضري بالنسبة لكل من األحياء القريبة من المنجم واألكثر تضررا في المدينة 

للتقليل من المشاكل والنهوض بمدينة للوصول إلى تنمية مستدامة تتماشى معها.
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 الملخص

تعتبر المدن الصناعية أحد أهم العناصر األساسية لدفع عجلة التنمية في الدول، والجزائر 

إحدى هذه الدول حيث طبقت السياسة الصناعية بعد االستقالل للنهوض باالقتصاد، 

وكانت مدينة الونزة من بين أهم المدن الصناعية المنجمية التي ساهمت في تعزيز قدرة 

قدمه من مواد أولية للتحويل والتصنيع كونها تحتوي على منجم االقتصاد الوطني بما ت

للحديد، فهذه المدينة شهدت تطور ونمو سريع وكبير جراء هذا المنجم كما أنها تأثرت به 

سلبا في جانبها البيئي وهذا ما جعلها من بين المدن التي تعاني من عدة مشاكل والتي 

نمية مستدامة هذا ما جعلنا نطرح بعض بدورها أثرت على الصحة العامة ولم تحقق ت

االقتراحات والتوصيات التي من شأنها أن تجعل للمدينة صورة أخرى تحقق من خاللها 

 تنمية محلية ومستدامة.  
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