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 .هلل الحمد و الشكر أوال و أخيرا

 

 

 

 

 

 

 



 

الحمد هلل الذي سبقت رحمته غضبه، و فضله عدله، فهدى المؤمنين إلى  
سلوك طريق اآلخرة و ثبتهم عليه ثم عوضهم عن كل ما ال قوة لهم في  

 .دنياهم برضاه عنهم بجنة عرضها السموات و األرض

و تفضل على المذنبين ف أمهلهم و لم يعجل لهم بالعقوبة و هو عليهم ق ادر و  
حسناتهم و سيئاتهم ثم آخذهم بعدله، و نزه نفسه عن ظلمهم  أحصى لهم  

فتحقق بذلك كماله،  ف له الحمد كله و الشكر كله و أفضل الصالة و أزكى  
التسليم على سيدنا محمد صلى اهلل عليه و سلم المبعوث رحمة للعالمين و  

 .على آله و صحبه أجمعين  

ك عز جاللك و جل ثناءك  اللهم ال نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفس
،و ال إله غيرك يا من أنعمت علينا بنعمة اإلسالم و كفى بها نعمة، كل ذلك  
فضل و كرم منك و رحمة نسألك منه المزيد و أن تتم نعمتك علينا فتنير لنا  

السبيل إلى ما نحن بصدده حتى ال ننتكب عن حق أو نزيغ إلى باطل، 
في هذه الحياة حتى ال يذهب سعينا  وارزقنا اإلخالص في كل خطوة نخطوها  

هباء و ال يضيع جهدنا بددا ، و نسأل اهلل عز و جل بأسمائه الحسنى، و صف اته  
العليا أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، و أن ينفعنا به في حياتنا، و  
أن ينتفع به كل من قرأه أو طبعه، إنه سبحانه ولي ذلك و الق ادر عليه ، و  

  سلم على نبينا محمد و على آله و صحبه و من تبعه بإحسان إلى  صلى اهلل و
   .يوم الدين

 

 

 



 

 

 

 ".العايش"أبي الغالي  .............إلى سندي و قدوتي في الحياة

 ".فيالة"أمي الحبيبة  ................إلى منبع العطف و الحنان

 .ياسين، ربيع، حسان ،خديجة،  عمارة، جيالني: إلى إخوتي األعزاء

 ،شاكر ،عبد الق ادر   ،السعيد خيرالدين،مداني، منير،  ق ائيصدأإلى كل أسرتي و  

 بالل، ،منصف، وليد عبد السالم، خالد،،  لطفي،   حسان ربيع،،  ساميمليكة،  ،عبد الحق 

 ،، ناصر، مروانضياء، ماسينيسا ،عادل ،زاكي ،أحمد ،فوزي ،رمزي ،مصعب 

 .أهديكم هذا العمل المتواضعشمس،   

 .الق لمإلى كل من ذكرهم الق لب و لم يذكرهم  

 .إليكم جميعا أهدي ثمرة جهدي

 .وأخيرا أسأل اهلل عز وجل أن يجعل عملي هذا عمال صالحا مقبوال

       

  عبد الحفيظ                              



 

 

الرزق ولم ينس  للّذي خلق السماوات بال عمد، وقسموالفضل  الواحد األحدالحمد هلل  

ونحمده كثيًرا على أن  ,أحد، له الحمد حتى يرضى وله الحمد إذا رضى

القيام بهذا العمل، وإتمام  أمرنا في ييسر ل

 .المشوار الدراسي بنجاح وتوفيق منه وحده

 ةالفاضل ةإلى األستاذ يتقدم بخالص تشكراتأكما 

في إنجاز هذه  كثيًرا تنيي أعانتال" عبدي نضال"

 اوتوجيهاته ابخل علي بنصائحهتالمذكرة ولم 

.يه لتهللا خيًرا على كل ما قدم االقيّمة، فجزاه  

نسى أن نتقدم بالشكر الجزيل إلى كافة أال     

وكل طلبة المعهد  وخاصة .نالمحترمياألساتذة 

 .                         7102ودفعة جوان  2015جوان  دفعة

نشكر كل من ساعدنا من قريب أو من بعيد ولو أخيرا و

والحمد هلل رب  عبكلمة طيبة إلتمام هذا العمل المتواض

  .العالمين

 

 

  عبد الحفيظ
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 :مقدمة عامة

مجاالت اله الحضري للمدن دراسة مهمة معقدة وحديثة هدفها تحليل دراسة المجال الشبتعتبر     
كونه المجال ا ذحيث يتميز ه( الحواضر)والمليونية مجاورة للتجمعات الحضرية الكبرى ال أومحيطة ال

ألنه يتغير باستمرار وذلك تحت تأثير النمو  نظرا مجال مبهم المعالم ،متراكب صعب التحديد 
 .لكل مدينةالديموغرافي السريع والنزوح الريفي وتعدد الوظائف 

مختلف مدن العالم والتطور الصناعي والتكنولوجي المذهل وعامل  هتالذي شهدالنمو السريع  فبعد
 أخرى لىإظهور مشاكل عديدة تختلف من مدينة  ىإل أدتالتي  األخرى األسبابالهجرة وغيرها من 

كانت  فإذا .أجزاء المدينة الواحدة في تنتشر بنسب متفاوتة ها حسب خصائص كل مدينة، كما أن
من مشاكل االكتظاظ في حركة المرور وانتشار الضجيج وتلوث اليوم تعاني المتطورة  المدن

تعاني إضافة إلى ذلك من مشاكل أخرى منها العقار، التهيئة، فالعالم الثالث  مدنن إف الخ،...المحيط
 هجرة أعداد كبيرة من سكان الريفأبرزها التخطيط والخدمات المختلفة والتي كانت نتاج لعوامل عديدة 

 . سعيا وراء فرص العمل والخدمات التي توفرها نحو المدينة

 لمدن الكبرى و المجاالت الشبه الحضرية المجاورة لعلى حساب أصبحت ظاهرة التوسع الحضري  إذ
بسبب  لى اليوم ا  االستقالل و  ذية منالجزائر المدينة في  شرة تنظاهرة مخاصة الزراعية الوجهة  ذات

وقوع أغلب مدن الشمال الجزائري ضمن وسط فالحي ومحاطة بأراضي زراعية خصبة حيث تعتبر 
مليون هكتار أي  7...بحوالي  1999سنة من العناصر الطبيعية النادرة ومساحتها محدودة إذ قدرت 

ن كانت هذ اإلجماليةتقريبا من المساحة  % 3نسبة ما يعادل   األراضيه للبالد وأغلبها في الشمال وا 
فإنها أصبحت تعاني في تعاني من مشاكل كاالنجراف والتصحر وانعدام التسيير وحسن االستغالل 

مناطق الزراعية خاصة ب األراضيألخصب  الوقت الحاضر من خطر التوسع العمراني واكتساحه
هكتار  171111بحوالي  1999لغاية  1999كبرى حيث قدرت األراضي المكتسحة منذ اللمدن ا

 .هت خصيصا إلنجاز المناطق السكنية او الصناعية وج

ولم تنجو مدينة قسنطينة من ظاهرة التحضر السريع وهذا أدى إلى استهالك كبير لألراضي     
المحيطة بها وجعل من األراضي القابلة للتعمير جد نادرة ، وأمام التزايد السكاني المرتفع والطلب 

 ام عملية التوسعوطبيعة التضاريس التي تعتبر عائقا رئيسيا أمالمتنامي على العقار السكني من جهة 



 ب
 

إلى تحويل نموها إلى توابعها الرئيسية األربعة والواقعة ضمن مجالها شبه حضري وهي  تجه مسيروهاإ
ن األخيرة تحتوي على أراضي زراعية أ، هذا بوزيان ديدوش مراد وعين السمارة كل من الخروب وحامة
جيدة ثم في مرحلة ثانية وابتداءا من التسعينات تم إنجاز مدينتين هما علي خصبة ذات مردودية 

لكن إلى يومنا الحالي يبقى مشكل التوسع وزيادة الطلب ( الخروب) سينيسااوم( عين الباي)منجلي 
 .على العقار السكني هو احد أهم المشاكل هذه المدينة الحاضرة

 :االشكالية -1

يادة نمو مجاالتها  بسرعة خاصة على حساب األراضي الزراعية إن التضخم الكبير في المدن وز 
 حمي وتسيررغم وجود قوانين ت المجاورة لها واستهالكها  بصورة غير عقالنية لمساحات شاسعة منها 

ووجود عدة  األحيانهذا النوع من العقارات الزراعية المحيطة بالمدن لكنها غير مطبقة في اغلب 
ظهور مناطق  إلىتطور غير متوازن بوجود مجاالت جذب مختلفة تؤدي  إلىهيكلة تؤدي ممستويات 

 .، بدل وجود نسيج متوازن ومنسجم مهمشةمناطق و تراكم أو بمعنى أخر مناطق متطورة 

ضمن والية قسنطينة عاصمة اإلقليم الشمالي  مدينة حامة بوزيان كحوض زراعي خصب تميزت 
ل خاصة أثناء الفترة عالية وتنوع في المحاصيزراعية دية مردو  إنتاج وفير وب الشرقي الجزائري 

 وفرةتربة جيدة ومناخ مالئم و لعدة عوامل طبيعية من هذا التميز كان نتاج  حيث أن ،االستعمارية
 .مساحات مسقية واسعة تكوين على  تمائية ساعدالثروة لل

، الطبيعي ها أين عرفت المدينة نمو كبير في عدد سكانها يفوق بكثير نمو  األخيرةإال أنه وفي الفترة  
حامة بوزيان أدى إلى مشاكل عديدة وهي مرتبطة أساسا بالتطور السريع  مدينةإن التوسع الحضري ب
، وكذا ظهور وحدات صناعية بالمناطق شبه الحضريةالزراعية  األراضيللعمران على حساب 
، هذا ما يفسر التناقض الكبير بين السياسة التي األراضيدورها قسطا من هذه بالمنطقة والتي أخذت ب

راضي الزراعية والممارسة الميدانية التي تعكس تطوره بصورة عشوائية تعمل على منع التعمير في األ
 .الزراعية ذات المردودية الزراعية العالية األراضيوغير منظمة فوق 

كتار منذ سنة ه 977الزراعية التي استعملت ألغراض حضرية ب  األراضيوقد قدرت مساحة      
 .، وبالتالي شهد قطاع الزراعة بمدينة حامة بوزيان تحوالت كثيرة9111إلى غاية  9111



 ت
 

، مما يدل على ريف من أجل تحقيق التكامل بينهماكبير بالعالقات بين المدينة وال هتمامإنالحظ اليوم 
، وهذا في ظل نظرة جديدة عنصران ال ينفصالن اآلنالريفية هما  أن التهيئة الحضرية والتنمية

راضي الزراعية لمعالجة عملية التحضر والمتمثلة في الحد من التوسع العمراني على حساب األ
 .وتشجيع السكان نحو العمل في الزراعة الحضرية في المجال شبه الحضري

  :التالية اإلشكاليةنطالقا مما سبق يتبادر إلى ذهننا طرح إ    
 مدينة حامة بوزيان ثم  ل في مشروع تنميةفعا االشبه الحضري عنصر  الزراعة كونتكيف يمكن أن 
 ؟لقسنطينة المدينة الحاضرة

 :وعليه نطرح التساؤالت الفرعية التالية 
، وما مدى تأثيرها على المجال لطبيعية والبشرية لمنطقة الدراسةماهي المؤهالت ا -1

 ؟لمدينة الحامة بوزيان الفالحيوالنشاط 
، وتراجع المساحات ت الفالحية في المجال شبه الحضريماهي أسباب تراجع المساحا -9

 ؟بمدينة الحامة بوزيانالمسقية خاصة 
ماهي السياسات التي مست القطاع الفالحي والعقاري على مستوى البلدية وأثرها على  -3

 ؟الفالحي واإلنتاجالفالح 
 :الموضوعسباب اختيار أ -2

إن تنمية المدينة هو الهدف الرئيسي واألساسي لدى المخططات التنموية بحيث أن هذا األخير يعتمد 
أساسا على مراعاة عدة عوامل في مختلف المجاالت ومن بين العوامل الزراعة الشبه الحضرية التي 

ا الموضوع هو ذه فالسبب الرئيسي الختيار دراسة.يمكن أن تكون عنصر فعاال في تنمية المدينة
 .ملية تنمية المدينة واستمراريتهاوعالقته بع( مدن ومشروع حضري )طبيعة التخصص

 :هداف الدراسةأ -3
محاولة معرفة مدى فعالية عنصر الزراعة الشبه الحضرية كمشروع لتنمية المدينة مع مراعاة جانب  

 .التكامل والتوازن بينهما على مستوى المجالي أو الوظيفي
 .الحفاظ قدر المستطاع على األراضي الفالحية المحيطة بالمدينة

ه الدراسة من ذالمختارة كعينة لهالمستثمرات الثالث مستوى لتدخالت على جملة من المقترحات لوضع 
 .رفع المردود اإلنتاجي وتحقيق االكتفاء الذاتي وأيضا التسويق ألماكن أخرى جل أ

 



 ث
 

 :منهجية البحث -4
الطريقة التي يختارها الباحث لدراسة موضوع ما، من أجل الوصول إلى نتائج عامة أو المنهج هو 

، وفي بحثنا هذا ومن أجل الوصول الى أو البرهنة عى صحة حقيقة معلومة كشف حقيقة مجهولة
 : ةتاليالالمناهج قمنا باتباع األهداف المسطرة 

 التي تناولت مدينة حامة بوزيان  ثواألبحاعن طريق استقراء الدراسات : المنهج االستقرائي
و التنمية البحث بغية توضيح المفاهيم المتعلقة بالزراعة الشبه الحضرية  فدهوذلك لخدمة 

 .بالمدينة الزراعية
 مدينة حامة ل السكاني والسكني  تاريخيال التطوروذلك من خالل عرض : المنهج التاريخي

 .بوزيان
 مختلف المعطيات والبيانات  وفرز وذلك بهدف تحليل باالضافة الى المنهج التحليلي الوصفي

، وفي إطار واإلدارات بالمدينة او الواليةمن مختلف المصالح  هذا الموضوع حولالتي توفرت لنا 
سنعتمد على البيانات الرقمية الرسمية الصادرة عن الديوان " حامة بوزيان"شارة إلى واقع المدينة اإل

ى التقرير المستقاة من المخطط التوجيهي للتهيئة الوطني لإلحصاء، باالضافة إل
  :همهاأ البحث بعدة مراحل اذه مر لكذل .9112و مراجعته لسنة  9112لسنة ((PDAUوالتعمير

 :البحث النظري مرحلة -1
تم فيها االطالع على مختلف الوثائق والمعطيات التي تحتاج إليها هذه الدراسة حيث إطلعنا على  

وأبحاث علمية من مذكرات، مقاالت ومجاالت، خرائط وقوانين وغيرها من المصادر الكتب وتقارير 
 .األخرى التي ساعدتنا على تحرير هذا البحث

 :مرحلة البحث الميداني -2
واإلدارات ومكاتب الدراسات قصد الحصول على المعطيات بمختلف المصالح  االتصال خاللها تم 

  :منها والوثائق المختلفة والمتعلقة بالبحث
 .لوالية قسنطينة مديرية البناء والتعمير* 
 .قسم تجزئة الفالحة لدائرة حامة بوزيان* 
 .لوالية قسنطينة الديوان الوطني لإلحصاء* 
 .لوالية قسنطينة مديرية المصالح الفالحية* 
 .الديوان الوطني لألراضي الزراعية * 



 ج
 

 .قسنطينةمركز الدراسات واالنجاز في التعمير والية * 
 :مرحلة التحليل والمعالجة -3
تحليل مختلف المعطيات واإلحصاءات من العمل الميداني من أجل الحصول على تفاصيل أكثر  تم

دقة وتدوينها في جداول وأشكال بيانية وخرائط محاولة منا اإلجابة على معظم التساؤالت المطروحة 
مة ه الدراسة مقسذومن هنا جاءت ه.في اإلشكالية وهذا بتوظيف المعالجات السابقة في تحرير النص

 :كاألتيفصول  ثالثةالى 
 :الفصل األول
تنمية  :ثانياو  .مصطلح المجال الشبه الحضري والضاحية :أوال ةور رئيسيامح ثالثة تضمن تقديم
 .مساهمات القطاع الزراعي في التنمية بالجزائر:ثالثاو.حضرية والشبه الحضرية ومتطلباتهالمجاالت ال

 : الفصل الثاني
حيث تم   مدينةللللبلدية ثم البشرية وكذا الزراعية ـ اإلمكانات الطبيعية  قمنا بعرضفي هذا الفصل 

 :كاألتيمحاور ثالث  تقسيم هذا الفصل إلى
 .المعطيات الطبيعية للبلدية :أوال

 .المعطيات السكانية والسكنية للبلدية :ثانيا
 .السياسات الزراعية بالمدينة منذ االستقالل إلى اليوم :ثالثا

 :الثالث الفصل

ا الفصل على تحليل معطيات االستمارات االستبيانية الموزعة على عينات المستثمرات ذيعتمد ه
هدا  تضمنلك فقد ذالزراعية الثالثة المختارة داخل المحيط الشبه الحضري لمدينة حامة بوزيان ل

 .تقديم أرضية المشروع التنفيذي :أوال :ين هما على التواليرئيسي ببنمحار  تقديم الفصل من الدراسة 
 .إقتراحات وتوصيات للتدخل :ثالثا .المختارة  الوضعية الحالية للمستثمرات الفالحية :ثانيا
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 مقدمة 

أو دراسة من ناحية  ألي بحث صياغة النظريةالوالمصطلحات أهمية كبيرة في  ال شك أن المفاهيم    
وتوجيه سيرها من ناحية أخرى، وذلك ألن المفاهيم تساعدنا على التحكم في الموضوع بتحديد اإلطار 

بعاد الواقع المرتبط النظري الذي يوجه البحث ويحدد مبادئه، كما أن له دور في توضيح الرأي بأ
بالظروف العامة، أين تتواجد الظاهرة المدروسة، وخاصة أن تلك المفاهيم تعتبر أساس نجاح أي 

 .دراسة من خالل فهمها

الطرح سنحاول في هذا الفصل وضع إطار نظري يوجه هذا البحث، إنطالقا من  انطالقا من هذا
والتي التطرق إلى جملة من المفاهيم والتعاريف التي نرى أن لها عالقة مباشرة بالظاهرة المدروسة 

تنمية المجاالت  المجال الشبه الحضري والضاحية،:  تتمثل قي المصطلحات االساسية التالية
وأخيرا الضغوط المفروضة على االقتصاد  الزراعة شبه حضرية الحضرية ومتطلباتها  الحضرية والشبه

 .الجزائري 

 مصطلح المجال الشبه الحضري و الضاحية  : أوال 

 :مفهوم المجال الشبه الحضري -1

روبا أين كان يعرف بالمجال المجاور للمدينة و بدأ استعمال مصطلح المجال الشبه الحضري في أ     
Banlieue  اإلقليم  آخرالمعمر الذي يحيط بمدينة وبمعنى  اإلقليموترجمتها إلى العربية الضاحية وهي
، فالضاحية ظاهرة حديثة ظهرت مع أو تبعيتها للمدينة اعتمادها، وما يميز الضاحية هو المجاور لها

وهي قرية   Baurgأو بعد الثورة الصناعية وهناك مصطلحات مختلفة تدخل ضمن هذا المفهوم منها 
 Peri-urbanisationكبيرة أو قرى كبيرة لها بعض المواصفات الحضرية وتعني ظاهرة شبه الحضر 

 1.التحضر المستمر 

وكان يعرف هذا المجال في الحقبة العثمانية بأراضي الفحص التي تمنح إلى القبائل بغرض     
 .امتيازالستغاللها بمثابة  األراضيفتقدم لهم هذه  الحماية،

 :تجاهين رئيسينإانصبت معظم الدراسات التي تبحث في هذا المجال في     
                                                             

1
 PIERRE MERLIN . FRANCOISE CHOAY  dictionnaire de l'urbanisme et de l’aménagement. PUF. 723 P. 1988   



 مفاهيم عامة                                                                          الفصل األول

2 
 

عتبرته المجال الفارغ إتناول دراسة المجال الشبه الحضري من وجهة نظر حضرية والذي  : األول
 .المخصص للتوسعات المستقبلية للمدينة أي االحتياطات العقارية

تجاه المقابل أي وجهة نظر ريفية من خالل خطر تراجع ن اإلتناول المجال الشبه الحضري م :الثاني 
في التو سعات وكل من هذين االتجاهين لم يدرس  ستهالكهااالزراعية الخصبة نتيجة  األراضيوتقهقر 

أهمل الجانب الريفي والثاني  فاألول، ري بشكل كامل فكالهما أهمل جانباظاهرة المجال الشبه الحض
 .أهمل الجانب الحضري

 :تحديد المجال الشبه الحضري-2
البلديات الريفية القريبة  الريفية،أدخلت الدراسات عدة مناطق ضمن هذا المجال مثل الضواحي     

 :أهمهامن المدن ووحدت معايير لتحديدها 
التجمعات ذات الكثافة السكانية المعتبرة والتوسعات العمرانية الحديثة الناتجة عن الحركة العقارية  -

 .النشيطة، إضافة إلى صافي هجرة إيجابي الناتج عن قدوم أعداد سكانية حضرية
 .الذي يتميز بتوطن مساحات عمرانية داخل المحيطات الزراعية األرضنمط استخدام  -
 .التوسعات العمرانية الحديثة القريبة من المدينة والتي سرعان ما تندمج فيها -
 .الصناعية المناطق التي توطنت فيها النشاطات -
في المدينة أما تسمية الشبه : البلديات الريفية التي تعرف حركة انتقال يومية لسكانها للعمل -

الحضري فيقصد بها كل التجمعات والتوسعات العمرانية المحيطة والمجاورة لمدينة كبيرة ويمكن تعريفه 
 :ـب
الجوار إلى حد معين من المدينة وهو البعد األول لمفهوم المجاالت الشبه الحضرية، والذي يختلف  -

شعاعه من مرحلة إلى أخرى وذلك حسب درجة التوطن الصناعي والتكنولوجي، ويتم تحديده بواسطة 
 .Isochroneخطوط تساوي الزمن 

 :لمتمثل في عالقات التبادل بين المدينة ومجالها الشبه الحضري وا -

 .خروج العديد من أنواع التجارة الراقية إضافة إلى االسواق والمساحات التجارية الكبرى -1
 .توطن الصناعات خارج المدينة وبالتالي تغير اتجاه العمالة الصناعية -2
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دارية تتمثل في خروج الجامعات والمستشفيات وبعض المؤسسات االدارية  -3 عالقات ثقافية وا 
 .2وحظائر اللعب والتسليةوالعسكرية 

 : الشبه الحضرية أنواع المساحات -3

  :هناك ثالث نماذج رئيسية من المساحات داخل كل مدينة و هي أنإلى  اإلشارةالبد من 

         المناطق النائية    -3-1

تشهد نقص معتبر من الزيادة السكانية وزيادة نسبة الشيخوخة وذلك بسبب الطبيعة الجغرافية ونقص 
 .المرافق الضرورية وعموما تشهد هذه المناطق نقص في التنمية والتطور لكن تتميز بمنظر طبيعي

 :المساحات الوسطية -3-2

بب نقص المنتوج الزراعي من نصف سكان المناطق الريفية بس أكثريعيش في هذه المناطق 
 .، التجاري، والسياحيوالصناعي

 المناطق المدمجة صناعيا  -3-3

 .تشهد انفجار ديموغرافي معتبر متواجدة قريبا من النواحي العمرانيةوهي التي 

جراءات  أنواع أن إذاويمكن القول      المناطق الشبه حضرية تنقسم عامة حسب درجة التحضر وا 
ه المناطق الثالث يمكن أن تتشكل مجموعة ثانية من المساحات التكميلية ذإضافة إلى ه .ديموغرافية

أو على أطرافها أهمها المسحات التالية الذكر والتي تتميز كل منها بالتداخل  داخل محيط المدينة
 :المجالي أو الوظيفي مع المساحات الرئيسية السابقة الذكر وهي كما يلي 

  :الحضريةالمساحات الشبه حضرية البعيدة عن المناطق  -3-3-1

االجتماعية التي خلقت هذه العالقة العمرانية الناتجة عن النزوح الريفي والسكن المؤقت بسبب الظروف 
 .وتسهل بذلك التعمير في المناطق الريفية أو المجاورة لها

                                                             
2

جامعة قسنطينة . المجال الشبه الحضري لمدينة قسنطينة بين إشكالية المفهوم وأثار الديناميكية م لنيل درجة ماجستير م ع أ : زاوية سليم -

1997 
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  :السلسلة الشبه الحضرية -3-3-2

في حدود المدينة وتنشأ عادة  بسبب هجرة السكان اليها من مختلف تكاليف العيش داخل  تقع  جغرافيا
 .المدن سواء االقتصادية أو االجتماعية 

 : المناطق الشبه الحضرية المنتشرة -3-3-3

وتكون هده األخيرة متواجدة عموما قريبا ومحيطة بالمدن ألنها ناتجة عن تواصل أو استمرارية ظاهرة  
 .النزوح الريفي في شكل عائالت و زيادة السكان

 :المناطق الشبه الحضرية المستقرة -3-3-4

ارتفاع النمو الطبيعي وظاهرة التحضر، ووجود مساحة خاضعة تقع قرب المدينة، تنشأ عادة بعد و  
 (.المواصالت)للتمدد الحضري للمدينة ومربوطة مع الشبكات 

 المناطق الشبه الحضرية الممتصة -3-3-5

 .3وهي مناطق موجودة في المدينة التصقت بها مع مرور الوقت

 :مصطلح الضاحية -4
حضريا للمدينة الكبيرة الضاحية هي نواة حضرية تقع خارج المدينة المركزية وقد تكون امتدادا     

، والضواحي ظاهرة قديمة، ظهرت منذ ول إليها، ال تؤلف كيانا حضريا مستقال يسهل الوصملحقة بها
ء المدينة ضوضا، وقد يكون سبب ظهور الضواحي رغبة السكان في االبتعاد عن الالقرن التاسع عشر

 .، وقد ازداد هذا االتجاه في القرن العشرينالمركزية
م نتيجة الثورة الصناعية وظهور المدن  1011حيث زاد ظهورها في أوروبا بادئ االمر منذ حوالي     

 .الميتروبولية الحديثة وتحسن طرق المواصالت ووسائل النقل وسهولة االتصال
 نتقالية بين الريف والمدينة منفصلة عنها بفراغ وتقع على وقد عرفها اخرون بأنها مناطق حضرية ا

لى المدينة مما يؤكد االرتباط  31-11بعد  كلم مما يمكن قاطني الضواحي من تكرار الرحلة من وا 
 .اقتصاديا واجتماعيا وحضاريا

                                                             
3
 Defining Péri-urbain: Understanding Rural- Urban and their laquinta D.L and Drescher A. W.(2000). 
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  4وتكاد تكون جزءا من المدينة ،دة السكان وتقوم الضاحية خاصيتهاوتبدأ الضاحية صغيرة ومحدو. 

 :مصطلح األطراف الحضرية – 5

تقع فيما وراء المدينة وهي تمثل احتياطا هاما تتوسع فوقه المدينة حيث تستقبل المشروعات      
الصناعية الجديدة منها والتجارية السكانية ولذلك تحرص البلدان في سياستها الحضرية على حماية 

ناشئ عن هذه المناطق من التحضر العشوائي ألنها تمثل المناطق المناسبة لهذا النوع من العمران ال
الهجرة الخارجية من مركز المدينة والهجرة الريفية في ذات الوقت، وتتميز بانخفاض سعر األرض 

 .  5فيها

 .الشبه الحضرية ومتطلباتها الحضرية و تنمية المجاالت: ثانيا 

 (: la ville) مفهوم  المدينة -1
االت المدينة هي تجمع سكاني مهم أين يمارس سكانها نشاطات مختلفة، وفي جميع المج    

 6......(صناعة، تجارة، خدمات)
، ، ورمزية، فلسفية، إيديولوجيةى أساس رياضية، هندسيةالمدينة عبارة عن تصميمات مبنية عل    

تجذب الناس والمهابة التي تعبر عن والتي تعبر عن تطور الفن المعماري الذي يبرز الجماليات التي 
ذا اعتمدنا على الناحية اللغوية نجد أن كلمة مدينة مرجعها إلى كلمة  وهي " دين"سلطة وقوة الحكام، وا 

 .االصل السامي في عدة لغات وبمعاني مختلفة 
 تمثل المدينة مجموعة من الذكريات الصخرية التي نتمكن من إدراك معانيها" أرسطو " وعند     

  .ومكوناتها
على أنها نتاج أو محصلة تفاعل ايكولوجي صادر عن فعل اإلنسان وأثره  :وكما يراها راتزال     

 .7العمراني في البيئة الطبيعية وتغيرها الدائم ألنماط حياته

                                                             
4

رقم الكتاب  118ص  – 2002الطبعة االولى دار النهضة العربية للنشر بيروت سنة .  2الدكتور عبد هللا عطوي ، جغرافية المدن ج  -

88880-30 
5 Guigon J.L.(1982). Rente foncière et théories de le localisation des activités. In La rentfonciére. Les           
Théories et leur évolution depuis 1650. Paris : Ed. Economica, p. 300-407        
6
 PIERRE MERLIN . FRANCOISE CHOAY  dictionnaire de l'urbanisme et de l'aménagement. Eyroles, Paris 

2000. 
   Page 39    
7
 A. ZUCCHELL. Introduction A l'urbanisme opérationnel et à la composition  urbain 1984 – page 32  
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 فإن، ا االقتصادي واالجتماعي والثقافيواليوم بعد أن وسعت المدن جاذبيتها من خالل تطور دوره    
، ن إال أن يكون عملية صعبة ومعقدةمحاولة تحديد معنى لها في عالم متحرك باستمرار ال يمك

 .، الوظيفي االجتماعي، والثقافياإلحصائيإلى عناصر أخرى كالبعد  وبمقاربة المعنى ينبغي االستناد

 :metropole تعريف المدينة الميتروبولية   -1-1

( (supérieuresتركز أو تجمع لوظائف اقتصادية سامية   الميتروبولية  هي عبارة عن       
مرتبطة بالبحث العلمي و االبتكار و المالية و تنظيم المبادالت و بعض العناصر ذات البعد العالمي )
، في مجموعة محدودة من األقاليم الحضرية (وسائل اإلعالم و التظاهرات الكبرى  الثقافة و الترفيه و)

جامعات، )رة أو المدينة الميتربولية هي ليست فقط مدينة كبيرة توفر خدمات لهذا فالحاض. الكبرى
، و تقوم بتسيير مجال نفوذها اإلقليمي فقط، بل هي عبارة عن جزء من االقتصاد ..(مستشفيات كبرى

العالمي من خالل الدور الذي تلعبه في عملية اإلنتاج و التطور التكنولوجي و كذا المبادالت اإلقليمية 
 .أيضا االستهالك و
و الميتروبولية أيضا هي إستراتيجية تخص تهيئة و تنمية مجاالت أو أقاليم العديد من المدن  

الكبرى، لذلك فهي أصبحت طريقة لتنظيم التنمية االقتصادية إقليميا،فالمدن و خاصة المتروبولية 
و بذلك فانفتاحها على العالم (. فضائها المتروبولي)منها، تحمل على عاتقها مسؤولية تنمية مجالها 

يصبح أمرا ال بد منه، في إطار تنافس األقاليم أين تلعب المدن دورا أساسيا، كما تمثل طبيعة و نوعية 
 .8الجاذبية الممارسة من طرف هذه األخيرة عامال أساسيا في تنميتها هي و إقليمها على حد سواء

 :megalopoleالمدينة الضخمة  تعريف -1-2

، ويعني نفس القبائل الصغرى لشمال غرب الدولة–حسب االسم المعطى للمدينة         
Péloponnèse   7ألنها حدثت بصورة مفاجئة في قلب الحرب التي حصلت في أثينا في القرن ،

 .اعتقدوا خلق إطار للحياة اجتماعي جديد: واعتمد المؤسسين على أمالهم في البناء التي أدعوها 

    Jean Gottmann  في الواجهة  1691طور هذا المصطلح، في أعماله التي خصصها في
الشرق الواليات المتحدة، من أجل جذب االنتباه على أصل توجه المدن الكبرى التي -الحضرية الشمال

مليون ساكن  51، ²كم 111111كم في الطول، أقل من  911: أطالت بوستن في بالتمور وواشنطن

                                                             
8 Rapport SNAT 2025, Bilan et diagnostic     
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ات مليونية ومدن وسطى في الجهة المتالحمة بنسيج شبه حضري أو شبه مقسمة على خمس تجمع
 .ريفي

المدينة الضخمة لشمال شرق الواليات المتحدة لديها الكثير من الخصائص األصلية لتاريخ         
االستعمار األمريكي والبناء األقصى المقدر للمدن، ولكن أصل المجال المالحظ ليس مخصص لهذا 

من القرى، أو إضافي  desserteانطالقا من لحظة التحضر توقف ومربوط وحيد كتحلية فقط،  اإلقليم
أكثر فأكثر في األسواق أين المدن خلقت بين بعضها، والشبكات الحضرية فقدت هندستها الجميلة، 

حصة أين شروط التموضع تكون  ، المدن الصناعية مثال christallerو    losch ـمحللة بنماذج ل
عطي نشأة للتالحمات، وكذلك المدن التي تعيش التجارة، البنوك أو الصناعة، التنقالت عظمى، وت

 .المنتظمة للمدن الكبيرة والتلوث الذي أحدث يكون متنوع واألبعاد والحمالت االستثمارية

وا في جنوب البحيرات غبشيكا Pittsburghـأمريكا الشمالية تقدم مثال أخر للمدن الضخمة ل         
كوبا، -بكوبا، في كندا؛ في سان دييغو فرانسيسكو، انتقلت إلى أوساكا Windsor-Detroitـبرى، لالك

كل الرواق ، االثار يمكن ان تكون اكثر تعقيدا، لكن ش،في اوروبا الغربيةNagoya كويوتو وناغويا 
في هولندا، والمدن المتوسطة بسويسرا،  Rand-stadول، استرجاع األ: الحضري مربوط بمقياسين

في  le fossé rhénan، وانتقلت ببستوتغارد Ruhtـواألخرى تمركز حضري كبير في المدن الكبرى ل
في فرنسا،  Birminghamنشستر ولفربول، ثم انتقلت إلى ا،ب لوندراس بمإنجلتراألمانيا أو من أجل 

-ليون -لتي تطورت على ضفتين نهر باريسوالمناطق الحضرية ا Ile-de-Franceوانقطاع بين 
 .9يقرب من نفس الرواق للتنقل السريع بين كل المراكز هذه المجموعة TGVمرسيليا، أين 

 :مفهوم التنمية الحضرية -2

تتفق اآلراء واالتجاهات االكاديمية واراء الفاعلين االجتماعيين والممارسين الميدانيين في هذا الحقل     
 10:التمية ترتبط بثالث عناصر كبرى تحدد معناه بشكل دقيق وواضح وهيعلى أن مفهوم 

 

                                                             
  

9
PIERRE MERLIN . FRANCOISE CHOAY  dictionnaire de l'urbanisme et de l'aménagement. France mai 2000. 

 Page 490    
10

 .9، ص2002اإلسكندرية، مصر،  -رشاد احمد عبد اللطيف، أساليب التخطيط للتنمية، المكتبة الجامعية 
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 :العناصر المتصلة باألفراد داخل المجتمع -2-1

حيث يشير مفهوم التنمية من هذا الباب إلى انها تعمل على تهيئة المجتمع لإلحساس بمشكالتهم،     
ومشاركة افراده للتخطيط لحلها في الزمان والمكان، كما يرتبط بمشاركة األفراد في تنفيذ المشروعات 

ي وسياسي ، وتحقيق أضل رعاية صحية واجتماعية ضمن اطار اقتصادوتحقيق الشعور باإلنتماء
 .لحوار المباشر بين أفراد المجتمعفعال وناجح ، باالعتماد على ا

   :العناصر الخاصة بالموارد المائية  -2-2

ويتحدد مفهوم التنمية في هذا االطار من خالل االستفادة القصور للموارد المتاحة واستقاللية     
ثل للموارد واالمكانيات االجتماعيين واالستثمار األمالمؤسسات الموجودة والتنسيق بين مختلف الفاعلين 

لمجتمع كلما دعت الضرورة إلى ، مع العمل على احداث التعديل الالزم في الهياكل التنظيمية لالمتوفرة
 .ذلك

 :العناصر الخاصة باألدوات المستخدمة في التنمية  -2-3

ويتم ذلك من خالل اعداد الممارسين االكفاء اعدادا جيدا وتنمية وسائل االتصال بين مختلف     
الفاعلين، انطالقا من تحديد رؤية واضحة لألهداف على جميع المستويات وعبر مختلف القطاعات، 

 .باالعتماد على التقنيات العلمية في الدراسة والتخطيط والتنفيذ والتقديم 

لخالصة لمجمل اآلراء، يتضح لنا جليا إن مفهوم التنمية هي غاية نبيلة في حد ومن خالل هذه ا 
ذاتها، ترتبط درجة تحقيقها في مجال ما بمدى فعالية االساليب واالدوات والتقنيات العلمية، اعتمادا 

 .على األبعاد االجتماعية واالقتصادية والمادية وااليكولوجية والبيئية

م اقليم ما على ما يعرف أوالمنظمات الحكومية لقياس درجة التنمية في بلد ما وتعتمد الكثير من الدول 
بمؤشرات التنمية، والتي كلها ترتبط بمعدالت التحضر والتعليم والصحة والخدمات والبطالة والنقل 

      .الخ.... والمواصالت 
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الشامل للنمو، حيث ان نشير من جهة أخرى، إلى ان التنمية ليست مرادفا في الفكر االقتصادي     
بينما تسعى . ضرورة تحسين ظروف المعيشة للسكانالنمو الكمي للثروات داخل دولة ما ال يعني بال

 .هدف رئيسي هو لمجتمع سكاني معين سياسة التنمية، إلى تحقيق

بنية ، يمكن تعريف التنمية على انها عملية كيفية على المدى البعيد تترجم إلى تغير في الومن هنا    
( الخ... تصنيع، تعمير، تطوير االنماط الحياتية والسلوك، ) الديموغرافية واإلقتصادية واإلجتماعية

فإذا كان هذا المفهوم يمكن استعماله على نطاق الدولة، فيمكن تطبيقه لوصف مشروع . لمجال معين
ية الحضري ما او سلوك ما يكون ضمن اطار جهوي او والئي او بلدي؛ وهذا ما يعرف بالتنم

 .11المحلية

 :المشروع الحضري تعريف -3

ظهر المشروع الحضري في السبعينيات في أوروبا وهذا للتضاد مع مبادئ العمران الوظائفي، في     
 محيط اقتصادي واجتماعي، حيث أصبح الفكر اليوم يعطي األولوية إلى إعادة تحضر المدن،
واألولوية ليست فقط لتنظيم وتوجيه ومراقبة النمو الحضري ولكن هو البحث عن طرق جديدة لترقية، 

 .وسطية واإلنقاص من التوسع المفرطوتطوير المناطق ال
ويمكن تعريف المشروع الحضري بأنه أسلوب جديد لتسير المدينة و مقاربة جديدة للتدخل المجالي، 

ن وعلى التنسيق بين مختلف قطاعات التخطيط الحضري حيث تعرفه تعمل على إدماج مختلف الفاعلي
"ARIELLA  MASBAMGI   " بأنه استراتيجية تفكر في المدينة وترسمها، وهو تعبير معماري

قليمية  .عمراني لتشكيل المدينة  التي تعمل تحديات اجتماعية، اقتصادية، حضرية وا 
لمشروع الحضري يعالج تهيئة الفضاء في ا»: فترى أنه"  CHRISTIAN DEVILLERS"أما     

 12. «ميدان الواقع

بالحديث عن الزراعة الشبه الحضرية، يعني بالطبع :مفهوم الزراعة الشبه الحضرية -4
عملية التحضر  القرب الجغرافي من المدينة وبالتالي يوجد العديد من الروابط الوظيفية بينهما،

 .بالمجال الشبه الحضرية تسبب تغيرات كبيرة على مستوى الزراعة التي تتحول وتصبح هشة

                                                             
11

 www.doc-iep.univ-lyon2.fr  
12

  CHRISTIAN DEVILLERS : le projet urbain ,Ed du pavillion de l’arsenal ,paris1994   

http://www.doc-iep.univ-lyon2.fr/
http://www.doc-iep.univ-lyon2.fr/
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، ولكن أخذ في تغير مهنته السابق مخصصا للزراعة أساساالمجال الريفي المحيط بالمدن كان في     
ضغوطات مع مرور الوقت بسبب قربه من المجال الحضري، هذا القرب من المدينة عرضه إلى 

 (.المضاربة ) واستراتيجيات المزارعين ( األسعارزيادة ) األراضيالتحضر ولتأثيرات سوق 

كما تشكل الزراعة الحضرية عماد توازن األمن الغذائي وعامل أساسي في التطور داخل المدن     
بين التطور  عيةوتبباعتبارها مصدر المواد األولية التي يحتاجها سكان المدن مما يخلق عالقة تكاملية 

ومن ناحية أخرى تخلق عائق وهي حاجز المنافسة بين تطور نشاطات  واألريافالمدني الحضري 
الفئات المهتمة  أعمارالمدن مما يؤدي إلى انخفاض االهتمام بالجانب الفالحي مما يجعل زيادة في 

 .مناطق شبه الحضريةت الزراعية بالبهذا الجانب الزراعي ويؤدي ذلك إلى نقص االهتمام بالمساحا

للزراعة دور أساسي في المناطق الريفية والمتواجدة فيها منذ قرون باإلضافة إلى الدور األساسي     
حيث تشكل مساحات خضراء تحيط .الذي تلعبه حول المدن وداخلها وذلك لخصوصية نشاطاتها

  13.التمدد الحضري بالمدينة والمعروفة باألحزمة الخضراء، والتي تساهم بدورها في الحد من

  :الحضرية المحيطة بالمدينة الزراعة الشبهوظائف  -4-1

 .يعيش عليها نسبة عالية من السكان الريفيين -1
 .يأتي منها نسبة عالية من الدخل القومي -2
يقع عليها عبء توفير المواد الغذائية وغيرها من المنتجات الزراعية األخرى الالزمة لمقابلة  -3

 .المتزايدة للسكاناالحتياجات 
تمد القطاعات غير زراعية بالمواد الخام الالزمة لها، كما أن قطاع الزراعة يعد سوقا رائجة  -5

 .لمنتجات تلك القطاعات
 .توفير القوة البشرية العاملة الالزمة للقطاعات األخرى -1
 .يقع عليها عبء توفير رؤوس األموال الالزمة لتنمية الصناعات األخرى -9
اعة يعد مصدرا هاما للنقد األجنبي من خالل ما يتم تصديره من منتجات زراعية إن قطاع الزر  -7

 .14سواء في صورتها الخام أو إدخال بعض العمليات اإلنتاجية التصنيعية عليها

                                                             
13

  MAILLARD ,H. de, et PHILIPPE MAINIE. << L'agriculture péri-urbaine, lieu privilégié d'expérimentation 
sociale >> . Economie rurale 155 , 1983 , P6-7.    
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 :وايجابيات الزراعة الشبه الحضريةسلبيات  -4-2

 من خصائصه أو من تطوره عبر الزمن،لكل ظاهرو أو مصطلح سلبيات وايجابيات يمكن أن يكتسبها 
الجدول وفيما يلي نلخص اهم سلبيات وايجابيات الزراعة الشبه الحضرية كما هو مبين من خالل 

 .ا المصطلح أكثرذيتسنى لنا فهم ه حتى (11)رقم

 سلبيات وايجابيات الزراعة الشبه الحضرية: )11(الجدول رقم

 سلبيات إيجابيات
 

 .احتياجات السوقتأقلم المنتج مع  -
جديدة الستغالل واسع  أشكال -

 .النطاق
أغلب عمليات البيع تجري في  -

 .المزارع
زيادة التنقل والنشاط اليد العاملة  -

 .بين المدن والريف( صغيرة السن)
 .انخفاض قيمة نقل الموارد األولية -
 .تنويع النشاطات إمكانية -
 .القرب المكاني -
االستثمار الزراعي في المناطق  -

الحضرية صيانة واالنفتاح على 
 . المناظر الطبيعية

 
بيع األراضي الزراعية لهدف استغاللها في -

 .المضاربة العقارية
ليست على طول )الزراعة في وقت جزئي -

 (.السنة
 .مشاكل اإلرث -
 .سعر األراضي الزراعية مرتفعة -
راضي شيخوخة مالك األ)نقص المستخلفين -

 (.الزراعية
 .انعدام األمن بين المنتجين وانخفاض االستثمار -

  2112انجاز الطالب :المصدر                

 

 
                                                                                                                                                                                         

14
كتور مصطفى شارع الد 48مقتبس من د صبري مصطفى صالح، اإلرشاد الزراعي أساسياته وتطبيقاته، مركز االسكندارية للكتاب  

  33، ص 2004مشرفة، مصر، 
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 :مفهوم التنمية الزراعية وأهدافها -5

 :التنمية الزراعية مفهوم -5-1   

ومن أبرز تلك المفاهيم نذكر  تطرق العديد من المفكرين االقتصاديين إلى مفهوم التنمية الزراعية،
                                                                                   :التعريف التالي

عرفت التنمية الزراعية على أنها مجموعة من السياسات واإلجراءات المتبعة لتغيير بنيان وهيكل     
دام ممكن للموارد الزراعية المتاحة، وتحقيق االرتفاع في القطاع الزراعي، مما يؤدي إلى أحسن استخ

الزراعي، بهدف رفع معدل الزيادة في الدخل الوطني وتحقيق مستوى معيشي  اإلنتاجوزيادة  اإلنتاجية
  15.مرتفع ألفراد المجتمع

 : من بين ما تهدف التنمية الزراعية إلى تحقيقه ما يلي :التنمية الزراعية أهداف -5-2 

زيادة الدخل الوطني الزراعي الذي يدخل ضمن الدخل اإلجمالي، مما يرفع من مستوى نصيب الفرد  -
 .، ويتم هذا عن طريق زيادة النمو في الناتج واإلنتاجية الزراعيةالحقيقي من الدخل 

لى ز  - يادة زيادة اإلنتاج الغذائي لتلبية الطلب المتزايد من طرف السكان الذين هم في تزايد كذلك، وا 
لى خلق وظائف جديدة من خالل تغطية مطالب القطاعات األخرى،  الصادرات والحد من الواردات، وا 

 .خاصة قطاع الصناعة

رفع مستوى معيشة السكان خاصة في المناطق الريفية التي يعتمد سكانها في معيشتهم على القطاع  -
 .الزراعي

العمل على إنتاج أكبر قدر من الناتج المادي تحقيق االستقرار االقتصادي بصفة مستمرة من خالل  -
وتحقيق أعلى مستويات استغالل المواد المتاحة من يد عاملة وموارد طبيعية وتكنولوجيا، خاصة وأن 

اإلنتاج، مما يتطلب  وموسميةبسبب ارتباطه بالظروف المناخية  االستقرار ماإلنتاج الزراعي يتميز بعد
قامة مشاريع الري والتوسع في في المجاال االستثمارالتوسع في  ت المختلفة كاستصالح األراضي، وا 

 .زيادة المحاصيل والتقليل من الهجرة اليد العاملة إلى القطاعات االقتصادية

                                                             
15

غردي محمد، القطاع الزراعي الجزائري وإشكالية الدعم واالستثمار في ظل االنضمام إلى  المنظمة العالمية للتجارة، أطروحة الدكتورة   

 .08، ص2012،  -3-في العلوم االقتصادية، كلية االقتصاد جامعة الجزائر
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باستخدام وحدات إنتاجية جديدة أو تطوير الوحدات الموجودة في  اإلنتاجيالتوسع في الهيكل  -
من آالت وبذور  اإلنتاجوانية، مع توفير أحسن مدخالت مختلف الفروع الزراعية سواء نباتية أو حي

 .الزراعي اإلرشادمحسنة وسالالت حيوانية جيدة، ومتابعتها عن طريق 

 تلبي لمدا خيتوفير مناصب شغل خاصة لسكان المناطق الريفية، حتى يتسنى لهم الحصول على  -

  .16احتياجاتهم وتوفر لهم االستقرار

 :الجزائرب التنمية في الزراعي القطاع مساهمات :ثالثا 

في التنمية توجد أوجه مختلفة وكثيرة من بينها القطاع الزراعي الذي يلعب دورا هاما وتتجلى     
 :مساهمات القطاع الزراعي فيما يلي

 : مساهمة الزراعة في توفير الغذاء -1-1

 الوحيد المصدر الزراعة تعتبر حيث لسكانا احتياجات لتلبية الغذائية المواد توفير إلى يهدف     
 ) الزراعة أي(تأخرها فإن ولذلك.تقدم من والدولة اإلنسان بلغ مهما تعويضه، يمكن ال الذي لألغذية
 ليس وذلك اإلنتاج زيادة يتطلب الذي الشيء األخرى، القطاعات على ومباشرا كبيرا تأثيرا يؤثر سوف

نما فحسب، السكانية الزيادة لمواجهة  المنتجات على الطلب في يحدث الذي االرتفاع لمواجهة أيضا وا 
يالء كبيرا جهدا يتطلب وهذا الدخول، في االرتفاع عن الناجم الزراعية  الزراعي للقطاع كبيرة عناية وا 
 االستيراد طريق عن المحلي الغذائي النقص سد الدولة على يتحتم ال حتى الغذائي اإلنتاج لزيادة
 تلك وخاصة األجنبي، النقد من الدولة حصيلة نقص عليه يترتب والذي دائما، النادرة الصعبة بالعملة
 يمكن ال التي األخرى المتطلبات وبعض اآلالت والمعدات الستيراد إليه حاجة في هي التي الدول

 .17محليا عليها الحصول

 : تقليص أو سد الفجوة الغذائية -1-2

 تقلصت كلما مرتفعا المحلي اإلنتاج مستوى كان فكلما الزراعة، لكفاءة تبعا الفجوة حجم يتحدد     
 إلى اللجوء يتم الحالة هذه وفي الفجوة، اتسعت اإلنتاج انخفض كلما إذ صحيح والعكس الفجوة،

                                                             
 .10غردي محمد، مرجع نفسه ص  16

 

17
الزراعة الجزائري بين االكتفاء والتبعية، م دكتورة دولة في العلوم االقتصادية جامعة منتوري قسنطينة كلية العلوم : فوزية غربي 

 . 43، ص2008االقتصدية ،     
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 من الواقعية للمعطيات ونظرا الصعبة، بالعملة طائلة أمواال يتطلب الفجوة هذه وتقليص االستيراد؛
 التقليل أو الوضعية، هذه تجاوز بوسعه الجزائري الزراعي القطاع فإن وطبيعية، وبشرية مادية موارد
 لتجاوز األساسية والظروف الشروط لخلق بالسعي والعزم؛ الحزم من بشيء حدود أبعد إلى حدتها من

 أو المعاشي االقتصاد مظاهر إزالة على والعمل وتقليدي، حديث قطاعين إلى الزراعة تقسيم عملية
 18.مادية أو طبيعية أو بشرية كانت سواء للموارد الخاطئ االستعمال على للقضاء القوتي،

  :المساهمة في تأمين النقد األجنبي -1-3
 وعن صادراتها زيادة خالل من وذلك األجنبي النقد على الحصول في تساهم أن للزراعة يمكن    

 وذلك الزراعي، االستيراد محل الزراعي اإلنتاج في التوسع عن الناتجة المحلية السلع إحالل طريق
 إلى اللجوء ألن وذلك محلية، غذائية منتجات نحو والتحول االستهالك نماذج في تغيير بإحداث
 من يحد مما للدولة، االستيرادية الطاقة على ثقيال عبئا يكون كبير بشكل الغذائية المواد استيراد

 مكونات من هي التي والتكنولوجيا واآلالت المعدات خاصة وبصفة الرأسمالية السلع استيراد إمكانيات
 مصادر أحد يعتبر الزراعي القطاع أن بالذكر والجدير .الصناعة قطاع في الرئيسي االستثمار
 التنمية عملية بداية في خاصة األجنبي النقد على للحصول

 التي الصناعية االستثمارات حجم على رئيسيا قيدا األجنبي النقد حصيلة حجم ويمثل االقتصادية،
 تكلفة تخفيض وبالتالي الزراعية، اإلنتاجية رفع نحو الجهود توجيه ضرورة يتطلب وهذا إجراؤها، يمكن
 النقد حصيلة زيادة وبالتالي الصادرات توسع إلى يؤدي الذي الشيء الزراعي، القطاع في اإلنتاج

 يجب بل المنتوجات، من قليل عدد أو واحد منتوج على الفالحي التصدير يعتمد ال أن على األجنبي،
 وبالتالي األجنبي، النقد توفير في فعاال دورا تلعب أن يمكنها حتى الزراعية المنتوجات صادرات تنويع
 .19يةو التنم المشاريع تمويل في فعالة مساهمة تساهم

 :العاملة لليد كمصدر الزراعة  -1-4

 الزراعية، غير األخرى القطاعات وفي الخدمات في توسع من عنه يترتب وما الصناعي التقدم إن    
 هو المتزايد المطلب هذا لتلبية المصادر أهم ومن العاملة، القوة على متزايد طلب خلق إلى يؤدي
 الزراعية، اإلنتاجية في ارتفاع هناك كان إذا العاملة للقوة مصدرا األخير هذا ويكون الزراعي، القطاع

                                                             
18 HERSI Abdurahman : Les Mutations des Structures Agraire en Algérie depuis 1962, OPU, Alger, 1981. PP. 

168-170. 
 1988 قسنطينة، جامعة ، ماجستير مذكرة الجزائر، في القومي الدخل في الزراعي القطاع مساهمة :غربي فوزية 19
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 في خاصة الريفي العمل ومكننة متطورة أساليب اعتماد نتيجة الزراعيين العمال نسبة تنخفض حيث
 العامل، ناتج ارتفاع إلى يؤدي سوف الحال بطبيعة وهذا االقتصادية، التنمية من المتقدمة المراحل
 القطاعات إلى القوة هذه في الفائض يتجه حيث االنخفاض، نحو الزراعية العاملة القوة اتجاه وبالتالي
 الزراعية، اإلنتاجية في ملحوظا تحسنا وهناك منخفضة الريف في السكان كثافة كانت إذا أما .األخرى

ذا زراعي، مصدر من يكون ال العاملة األيدي من األخرى القطاعات طلب مواجهة فإن  ذلك حدث وا 
 تحتاجها التي العمل قوة من الكبيرة النسبة فإن يكن ومهما .الزراعي القطاع حساب على سيكون فإنه

 من األولى المراحل في خصوصا زراعي مصدر من تكون أن يجب المتنامية الزراعية غير القطاعات
 أغلب أن اعتبار على الطلب، هذا لتوفير مؤهلة أخرى مصادر هناك توجد ال ألنه التنمية، عملية
 تكون قد أخرى، جهة ومن .الزراعي العمل يمارسون التنمية عملية من المبكرة المراحل في السكان
 الزراعيين السكان نمو كان إذا األخرى القطاعات تحتاجها التي العاملة اليد لتوفير مصدرا الزراعة
 ال ما غالبا الريف سكان اعتبار على وارد األمر وهذا) الزراعيين غير السكان زيادة معدل يفوق

 ولو حتى وذلك المدينة، إلى الريف من تحول إلى ذلك يؤدي حيث ،(األسري التنظيم بمسألة يهتمون
 ضمن الزراعة أهمية في نسبي تناقص إلى يقود وهذا تغيير، دون الزراعيين السكان نسبة بقيت

 في دائما تكون التي األخرى بالقطاعات أكثر االهتمام وبالتالي النامية، الدول لسكان المهني التركيب
 20.العاملة اليد على مستمرين وطلب توسع حالة

    :المال رأس تكوين في الزراعة مساهمة -1-5
 ومستمرة، متكاملة إلستراتيجية وفقا القطاعات كل تنمية تتطلب المستدامة االقتصادية التنمية إن     
 توفير في كبيرا دورا تلعب فإنها النامية الدول في األساسي االقتصادي النشاط هي الزراعة ألن ونظرا
 .المال رأس

 أجل من مجهودات تبذل دولة أية أن خاف، وغير .األخرى القطاعات وتنمية لتطوير الضروري
 ستفوق حاجتها فإن وحتما التنمية، مشاريع لتمويل المال رأس إلى ماسة حاجة في تكون التنمية

 تساعدها حيث المعتبرة، المعدنية الثروات ذات أو النفطية الدول بعض في ماعدا المالية، إمكانياتها
 دورها يبقى بل الزراعة عن االستغناء إلى يؤدي لن وهذا المال، رأس من حاجاتها سد في ذلك عوائد
 .المال رأس من قسط توفير في معتبرا
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 إلى تؤدي الزراعية اإلنتاجية في الزيادة إن .للتنمية األولى المراحل في وخصوصا لذلك، الضروري
 زيادة عنه يترتب مما للسكان الحقيقية األجور في الزيادة يعني وهذا الغذائية، المواد أسعار انخفاض

 التي الطرق إحدى وهذه المختلفة، االقتصادية القطاعات تمويل إلى توجه التي المدخرات نسبة في
 .األخرى القطاعات من غيرها إلى الزراعة من تحوله في المال رأس يسلكها
 طريق عن وذلك المال رأس لتوفير مصدرا الزراعي القطاع يكون أن يمكن أخرى، جهة ومن    
 تلك حصيلة استثمار الدولة تتولى حيث منه، الكبير وبخاصة الزراعي القطاع على الضرائب فرض

 سنة العشرين في الياباني الزراعي القطاع ساهم" قد فمثال المشاريع، مختلف تمويل في الضرائب
 كانت كما للدولة، العامة الميزانية إيرادات من 80 %بحوالي ( 19 ) عشر التاسع القرن من األخيرة

 .21"روسيا في العامة االقتصادية والتنمية للتصنيع الرئيسي المورد هي الزراعية الضرائب
 :العاملة القوة استيعاب -1-6

 وتأكيد الريف، إلى المدينة من المعاكسة الهجرة تشجيع ضرورة على التركيز المفيد من يكون وهنا    
 الريف من الهجرة معدالت تزايد الزراعي القطاع إفقار سياسات مع تزامن حيث لويس، آرثر فكرة خطأ
 غير األمنية للظروف كانت كما .العاملة للقوة الزراعي القطاع استيعاب نسبة وانخفاض المدينة إلى

 وما الدعم سياسات مواصلة أن غير .المدن نحو الهجرة على مساعدا عامال خصوصا بالريف المواتية
 االستقرار ظل في 2000 سنة منذ انطلق الذي الفالحية التنمية الوطني المخطط عن يتمخض
 من المزيد خلق في يساهم وسوف الفالحي، العمل ومواصلة الريف إلى العودة على سيشجع الحاصل
 خالل من وذلك .الزراعي بالقطاع المرتبطة والتسويقية والصناعية الزراعية باألنشطة العمل فرص
 عدد في بالقطاع المرتبطة األنشطة تركيز وتجنب الزراعي االستغالل ألنشطة الضيق الفهم تجنب
 للتسويق واإلعداد والتصنيع اإلنتاج ألنشطة واسعة إستراتيجية ذلك من بدال وانتهاج المدن، من محدود
 .22افرةوالس المقنعة بنوعيها البطالة مشكلة حل في سيساهم مما واألرياف، القرى مستوى على

 :المختلفة االقتصادية والفعاليات الزراعة -1-2
 ألية الوطني االقتصاد تشكل التي األخرى االقتصادية الفعاليات بمختلف قوية عالقة للزراعة إن    

 الموارد توفر على يتوقف التصنيع عملية استمرار أن حيث الصناعي، القطاع منه وبخاصة دولة،
 بتصنيع تقوم الصناعات هذه فمثل. ذلك إلى وما والنسيج والغزل الغذائية كالصناعات األولية الزراعية
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 .124-الزراعة العربية، دار المطبوعات الجديدة، مصر، ص: عثمان أحمد الخولي ومحمود محمد الشريف 
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 .222مرجع سابق، ص : عثمان أحمد الخولي ومحمود محمد شريف 
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 النمو يتطلبه الذي المال ورأس العمل من كبير جزء بتوفير الزراعة تقوم كما زراعية، أولية مواد
 التصنيع، زيادة معدل يتطلبها التي الوسيطة المستخدمات توفير في هاما دورا تلعب فهي الصناعي،
 كبيرا الزراعية األولية المواد على الصناعة اعتماد يكون حيث منه، األولى المراحل في وخصوصا

 .23التصنيع مراحل أول في الصناعة من هاما جزءا تمثل وأنها خاصة
 بعض ضمن وسيطة حلقة تحديدا الغذائية الصناعة تشكل :الغذائية الصناعات تطور -1-8

ن وهي التحويلية، الصناعات  والحيواني، النباتي بشقيها الزراعية المنتجات مع التعامل تشمل كانت وا 
 فيزيائية بوسائل األولية للمادة والتحضير والنقل كالتخزين أخرى، عمل بأساليب وثيق ارتباط ذات فهي
 المادة وخصائص صنف على للمحافظة ودقيقة مضبوطة لشروط وتبعا معا، كليهما أو كيميائية أو

 عالقة لها أن كما الزراعي، اإلنتاج بزيادة وطيدة عالقة لها الصناعات هذه مثل أن ويبدو  الغذائية
 مثل متممة، أخرى بصناعات
 الصناعات إنشاء من الغاية وتظهر .والتغليف التعبئة وصناعة الحفظ وصناعة الكيميائية الصناعات

 إدامة أجل من الندرة مواسم إلى الوفرة مواسم من الزراعي اإلنتاج فائض على الحفاظ في الغذائية
عطاء للمواطنين، الغذاء توفير  للتصدير، الموجهة وبخاصة الزراعية، للمنتجات أكبر اقتصادية قيمة وا 

 إليجاد والسعي السنة، مدار على الغذائي األمن وتأمين األسعار، من محدد مستوى على والحفاظ
 إلى الريف من الهجرة من الحد وبالتالي ،(والقرى األرياف) الزراعي اإلنتاج مناطق في تصنيعية مراكز

 والالفت .للبالد واالقتصادي االجتماعي التطوير على المساعدة هي النهائية المحصلة وتكون المدينة؛
 استخدام ويعتبر الغذائية، الصناعات تطور مجال في وحيويا مهما دورا يلعبان والتكنولوجيا العلم أن

 النوعية وتحسين اإلنتاج، زيادة عوامل أهم من التكنولوجية الوسائل استخدام وترشيد العلم معطيات
 مجريات على للسهر والفنيين الخبراء إعداد أن كما الصناعية، الزراعية المشاريع اقتصادية وتحقيق
 .24قالسيا هذا في حاسم دور لها الزراعية -التصنيعية العملية
 فمن .الغذائية الصناعات وتطور ونمو إقامة مرتكزات جميع على تتوفر فإنها للجزائر وبالنسبة    
 كما الصناعات، هذه مثل وتطوير تنمية في األساسي الدور ( 1661 منذ) الخاص القطاع لعب جهته
 تقديم خالل من الغذائية الصناعات من العديد إنشاء على المتعاقبة الحكومات وساعدت دعمت

 من الكثير إنشاء في مباشرة بصورة ساهمت أخرى جهة ومن والحماية، المصرفية والتسهيالت القروض
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 صناعات :نذكر الصناعات أهم ومن .التسعينيات قبل ما مرحلة في وخصوصا الغذائية، الصناعات
  .25التمور صناعة الغذائية، المعلبات صناعة األلبان، صناعة الزيوت، صناعة الحبوب،

  :العربيةاألراضي الزراعية في الجزائر والدول -2
 مليون 71 البالغة المزروعة األراضي مساحة تجعل العربية األراضي ألغلب المتصحرة الطبيعة إن

 % و لوطن العربي ل الجغرافية المساحة إجمالي من5,3 %  سوى تمثل ال في الدول العربية هكتار
الزراعية للمساحة الكلية تتجاوز نسبة األراضي  وحسب الدول ،العالم حول الزراعية المساحة من 1,5

( %21)ولبنان ( %31)وسورية ( %32)في كل من تونس ( %12)مقارنة مع النسبة العالمية 
بينما تنخفض في بعض البلدان كمصر والجزائر ( . %13)والمغرب وفلسطين ( %15)والسودان 

ر بكأن أنالحظ  إذ( 11)خالل الشكل البياني رقم  واألردن ودول الخليج العربي كما هو موضح من
 .سلطنة عمان وموريتانيا وانعدامها في جيبوتيدنى مساحة بأو  % 32وقدرها  .تونسبمساحة تسجل 

   .نسبة المساحات المزروعة إلى المساحة الكلية: (11)الشكل رقم                

 
 ؟ 2112 سنة أوضاع األمن الغذائي العربي المنظمة العربية للتنمية الزراعية: المصدر

 الممثلة باللون األحمر السودان والعراق وفلسطين والمغرب ونسبة دول العالم بينما تتوسط كل من
 . الزراعة الشبه الحضرية في تنمية الدول وتطورهاهمية أمما يدل على  (11-11) بنسب ما بين
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 :الضغوط المفروضة على االوساط الريفية على مستوى والية قسنطينة -3

مشاريع جوارية للتنمية الريفية إال أن هناك الكثير من الضغوطات على المناطق الريفية رغم انجاز  
 :خاصة مايلي

  االستغالل الغير العقالني للمياه الجوفية. 
  قلة المياه مع غياب أماكن إلنجاز السدود. 
   النمو الفوضوي والسريع للسكنات في األوساط الريفية مما صعب عملية التكفل بحاجيات
 .لسكانا
   بلدية إذ أنها لم  12مشروع للتنمية الريفية على مستوى  13عزلة المناطق الريفية رغم إنجاز

 .تكن كافية

 : المستوى االجتماعي والتمويلي -3-1

 :المستوى االجتماعي -3-1-1

سنة  2166نتاج  الحبوب تناقص عددهم من إص ختناقص عدد المنخريطين بشكل كبير فمثال فيما ي
 :وهذا نتيجة لـ 2115سنة  011أي بداية المشروع إلى  2111

  عدم إنخراط أغلب المستثمرات الفالحية الجماعيةEAC. 
  تطهير الفالحين العاجزين عن تنفيذ دفتر الشروط الـPNDA. 

في قطاع الفالحة لوالية قسنطينة عمال كبار السن عاجزين عن تنفيذ برامج لدعم الفالحين حيث كان 
عاجز في سنة  1511و  2111عاجز في سنة  2221و  2111فالح عاجز في سنة  2166العدد 
 .26 2115عاجز في سنة  792و  2113عاجز في سنة  1161و  2111

  للمنخريطين رغم إرتفاع أسعار المبيدات واألسمدة إلى حوالي غياب مراجعة الدعم الممنوح
 .ضعفي سعرها
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 :المستوى التمويلي -3-1-2

إال أنه شهد الكثير من  PNDARرغم أهمية الجانب التمويلي في تنفيذ مخطط التنمية الفالحية     
 :المشاكل تمثلت فيما يلي

  الدور المحتشم للصندوق الوطني للتعاون الفالحي والبنك الوطني للتنمية الفالحية والريفية هذا
 .2113سنة  بالتمويلاألخير إلتحق 

  التمويل الذاتي للفالحين والذي يبقى حكرا على الفالحين الكبار أما الصغار فيعجزون عن
 .تمويل أنفسهم ما نتج عنه عدم استغالل أراضيهم

  مما ( كل سنة)ل االجراءات الخاصة بالتمويل وكذا الوثائق المطلوبة بشكل دوري كثرة وطو
 .يؤدي إلى التعقيد والتأخير

  المشاريع الجوارية للتنمية الريفية تواجه مشاكل كبيرة في التمويل والحصول على قروض من
 .BADRبنك الفالحة والتنمية الريفية 

 :خالصة الفصل

من خالل دراستنا لبعض المفاهيم والمعطيات المتعلقة بالزراعة الشبه الحضرية وفي إطار التعرف     
على دور الزراعة المتعددة الوظائف في تنمية المجاالت الحضرية والشبه الحضرية ومتطلباتها وأغلبية 

ح حول المجال شبه ، هناك العديد من المصالاقتصادياالمدن تجعل من الزراعة كركيزة في تنميتها 
الحضرية والمتمثلة في المضاربة العقارية األمر الذي يجعل مستقبل الزراعة شبه الحضرية غير 
واضحة، ويرجع ذلك أساسا إلى الزيادة في مناطق البناء، تسيير وتهيئة هذه المناطق يشكل خطر على 

 .التنمية الزراعية

في التنمية بالجزائر ولدعم ( الحضرية الزراعة شبه)إلى ذلك مساهمات القطاع الزراعي  وباإلضافة    
الحضرية والمحلية ويجب  تراضي الزراعية المحيطة بالمدن يجب وضع االستراتيجياوللحفاظ على األ

دماجها في مشاريع التهيئة لتساهم في التنمية الفعالة لهذا المجال شبه الحضري  االعتراف بالزراعة وا 
         .وبالتالي للمدينة
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  :مقدمة

من المعلوم أن الدراسة الطبيعية ذات أهمية كبيرة قبل تهيئة أو تحليل أي مجال ،حيث من       
 .خاللها نستطيع إبراز القدرات الطبيعية للمنطقة ،ايجابية منها أو سلبية

 مدينةإضافة إلى كون التوزيع السكاني أول عامل أدى إلى طرح إشكالية النمو والتعمير في       
حامة بوزيان استوجب دراسة التطور السكاني ومراحل تطور التعمير الذي شهدته المنطقة خالل فترات 

والجذب داخل مناطق التركز زمنية متعاقبة وذلك لإللمام بالديناميكية الحقيقية للسكان ومعرفة أهم 
زراعية و  زخر بإمكانيات وامتيازات جد خاصةالدراسة ت منطقةلكون  .المدينة او على ضواحيها

      .ممتاز  باعتبارها ذات طابع فالحياقتصادية 

 حامة بوزيان  لمدينةالطبيعية  تالمعطيا:وال أ

 :حامة بوزيان لمدينة  أصل تسمية -1

و  م 0681و التي تعني األراضي المغمورة بالمياه الساخنة ابتداء من سنة  "الحامة"أطلقت تسمية  
و تعني المتعة و " حامة بليزنس"م، أين أطلق عليها اسم  0311بقيت تحمل هذه التسمية إلى غاية 

 نسبة" حامة بوزيان"أطلق عليها اسم  االستقاللو بعد  0381، و في سنة "حامة المتعة "لجمال أي ا
 .1الذي سقط في ميدان الشرف" أحسن بوزيان"إلى الشهيد 

م، و كانت المدينة  0681سنة " حي بارقلي"ظهر ب " حامة بوزيان"فأول تجمع سكاني في مدينة     
آنذاك تسمى «  Village nigro» و المركز العالي للمدينة كان عبارة عن منطقة تغمرها المياه و 

و النبات الشوكي، ثم قامت الحكومة اإلستعمارية بتجفيف  تنمو على سطحها أشجار الصفصافو 
 .2الرابط بين واليتي قسنطينة و سكيكدة مرورا بوسط المدينة 11األراضي و شق الطريق رقم 

 :حامة بوزيان مدينة وموضع  موقع -2

مدن التجمع ) تعتبر مدينة حامة بوزيان من بين أهم التجمعات الخمسة التابعة لوالية قسنطينة     
الرابط بين  11رقم  تقع عند تقاطع المحورين الرئيسيين للطريق الوطنيحيث ، (الحضري القسنطيني 

هم  أفمن الرابط بين جيجل و قسنطينة في الغرب،  72عنابة و قسنطينة، و الطريق الوطني رقم 
                                                             

1
 .1دليل الجمهورية ، مستخرج من دار البلدية لوالية قسنطينة ، بلدية الحامة ، ص   
2

 . 1نفس المرجع ، ص   



 الفصل  الثاني                                                 مدينة حامة بوزيان طبيعيا بشريا وزراعيا

23 
 

ا من عقدة شبكة كم فقط، تحتل موقعا هام 3 ـب مميزاتها قربها من مدينة قسنطينة بمسافة تقدر
الرابط بين عنابة و قسنطينة و الطريق  11المواصالت لمنطقة الشرق حيث نجد الطريق الوطني رقم 

الرابط بين  23الذي يربط بين جيجل، الميلية و قسنطينة، و الطريق الوطني رقم  72الوطني رقم 
 و.هكتار 2176 ـقدر بقسنطينة و ميلة، إضافة إلى هذا فبلدية حامة بوزيان تتربع على مساحة ت

 :كمايلي   (10)حدودها موضحة من خالل  الخريطة رقم 

 .بلدية بني حميدان: من الشمال -

 .بلدية ديدوش مراد: من الشمال الشرقي -

 .بوزيان حامة بلدية موقع( : 11)رقم خريطة                    

 

 

 .بلدية مسعود بوجريو: من الشمال الغربي -

 .بلدية ابن زياد: الغربيمن الجنوب  -
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 .بلدية قسنطينة: من الجنوب الشرقي -

في شمال البلدية حيث يحده من فيقع لبلدية حامة بوزيان ( مدينة حامة بوزيان ) التجمع الرئيسي  أما
من الشرق حي بكيرة و  , من الجنوب حي جبلي أحمد , الشمال بلدية ديدوش مراد و بلدية بني حميدان

 .مريانحي غ: من الغرب

 :همية موضع مدينة حامة بوزيان أ -3

تلعب مدينة حامة بوزيان دورا بارزا في مجال التبادل التجاري، فهي تعد منشأ للنشاطات الصناعية، 
كما تحتوي على مجموعة من البيوت البالستيكية الريفية باإلضافة إلى  التجارية و الخدماتية من جهة،

كل هذه المعطيات ولدت مدينة . البساتين و األراضي الزراعية التي تمتاز بخصوبتها من جهة أخرى
 .حضرية تسارع نحوها نزوح ريفي هام و نمو ديمغرافي سريع جدا

بعد يوم، فهي تتركز أساسا على أحد أطول الطرق  يوما االتساعكما أن أبعاد هذه المدينة أخذت في  
المتوجه نحو الغرب ووصوال إلى الجبال الموجهة نحو  11المحورية انطالقا بالطريق الوطني رقم 

نالحظ  (10)رقم المخططو كما يظهر من خالل  .ديدوش مراد الذي يعد أطول طريق محوري رئيسي 
شبكة الطرق وكفاءتها من  تعد"و الوطنية والبلديةن المدينة تستفيد من شبكة جد مهمة للطرق أ

المعايير األساسية التي تحدد مستوى تطور المجاالت الريفية نظرا لدورها الكبير في سهولة أو صعوبة 
النقل والتنقل بشكل عام، فسهولة التنقل لها أثر إيجابي مباشر على الحياة االجتماعية، كما أن النقل 

. مة لإلنتاج عبر نقل السلع والمنتجات إلى األسواق الريفية ومختلف نقط البيعيعتبر بمثابة عملية متم
لذا تعد دراسة حالة الطرق ذات أهمية بالغة لما لها من دور فعال في ولوجية هذه المناطق وتنميتها 

 .3"ضر المجاورةاقتصاديا واجتماعيا وربطها بالمناطق والحوا

 .شبكة الطرق  :مدينة حامة بوزيان (:10)رقم مخطط

 

 

                                                             
3

جلة عبد المجيد هالل، دور نظم المعلومات الجغرافيا في دراسة الولوجية الجغرافية حالة الجماعة القروية موالي عبد هللا بظهيرة المغرب، م 

 .4112جوان،  11العلوم االجتماعية، العدد 
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 .7102انجاز الطالب : المصدر
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 :طوبوغرافية بلدية حامة بوزيان  -4

حيث تقع  تعتبر بلدية حامة بوزيان من الناحية التضاريسية منطقة متميزة على مستوى والية قسنطينة
 :التالية طبوغرافية المظاهر ال بجملةفي أقدام صخرة قسنطينة المرتفعة وتتميز 

 .الخريطة الطوبوغرافية: مدينة حامة بوزيان(:17)رقمالخريطة 

 

 : كتل جبلية متوسطة -

جبل " في شمالها الشرقي يقع  م على مستوى سطح البحر، 011إلى  111يتراوح ارتفاعها ما بين  
  .م 277ب " جبال تدرارت "و م 827ب " جبال الخنق " م و  277و الذي يقدر علوه ب " صالح 

 :اإلنخسافي األخدود  -
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 التلية والسلسلة األطلسية الكبيرة والسلسلة االنكساراتيرجع تكوينه لنهاية الزمن الثالث وهو ناتج عن  
 .(17)كما ظهر من خالل الخريطة لرقم 

يمكن مالحظتها بوضوح حيث نجدها تحيط باألخدود من الشمال ومن الناحية الجنوبية  :التالل -
 .م600-م 210العام بين  ويتراوح إرتفاعها

 م من 011كلم تشرف على  07هذه الهضاب على شكل متدرج على مسافة : هضاب الرصرصة -
من حيث  .م 200م واالخرى  270سهل واد الرمال وهي على شكل مصطبتين واحدة على إرتفاع 

لجنوب ل شرطة تتجه من الشمال الغربيأ: الصخري تتوزع التكوينات فيها على شكلين  التكوين
أقصى  ما فيأالشرقي، نجد تكوين في الشمال نوع الكونغلوميرا وفي الجنوب تكوينات طينية لينة 

 .الجنوب الشرقي نجد الرصرصة وهو تكوين حوض الحامة بوزيان

   .%18أقل من انحدارهامن مساحة البلدية درجة %  68في بلدية حامة بوزيان معتدل حيث  االنحدار

 : و الثروة المائية  بمدينة حامة بوزيان  المناخ -5

بكونه مقسم الى محورين  محور جنوبي شرقي و محور  بوزيان   بلدية حامةمدينة و يتميز مناخ 
ما الجهة أ(  النطاق الشبه رطب الدافئ)شمال غربي حيث يفصل بين النطاقين األول في الشمال 

 .الجنوبية فنجد النطاق الشبه الجاف الدافئ

 :التساقط -5-1

 .تغيرات التساقط السنوي -5-1-1

ومنه على الزراعة  يعتبر التساقط من أهم العناصر المناخية التي تؤثر مباشرة على كمية المياه
كمية التساقط  لنا يتبين في ملحق الجداول ( 17)فمن خالل معطيات الجدول رقم بمختلف انواعها 

 :بمايلي   يتميز 4112-4112 مابين الممتدة الفترة خالل السنوية لمحطة قسنطينة
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 7107و  7117كمية التساقط السنوية للفترة الزمنية ما بين  :مدينة حامة بوزيان (:17)مقالشكل ر 

 

 7102انجاز الطالب : المصدر

نجد أن السنة االكثر متذبذب وغير ثابت بحيث  7107و  7117نالحظ أن التساقط السنوي مابين 
 .7116والسنة االقل امطارا هي سنة  7101أمطارا هي سنة 

 .توزيع التساقط الشهري  -5-1-2

 . 7107سنة ( ملم)يمثل توزيع التساقط الشهري بداللة التساقط  في ملحق الجداول ( 11)رقم الجدول

ملم وأقصى قيمة  0في شهر جويلية  7107نالحظ من خالل الجدول أن ادنى قيمة للتساقط لسنة 
 .ملم 010.2للتساقط في شهر مارس 
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 .7107كمية التساقط الشهري لسنة (: 11)م قالشكل ر 

 

 .7102انجاز الطالب : المصدر

فترة رطبة تمتد من شهر : هما نالحظ من خالل المنحنى التوزيع الشهري أو الفصلي للتساقط فترتين
  .نوفمبر إلى افريل، وفترة جافة تمتد من شهر ماي إلى أكتوبر

 :الحرارة  -5-2

عمل الحرارة دورا مهما في االنتاج الزراعي في انواع المحاصيل عبر كل فصول السنة وقد  يلعب  
 .للمدينةتكون سبب في التنمية االقتصادية 

 :السنواتالحرارة الشهرية عبر  -5-2-1

 :7107-7117في ملحق الجداول  يمثل معدل الحرارة المتوسطة السنوية  مابين ( 17)الجدول رقم
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 .معدل الحرارة المتوسطة السنوية(: 17)رقم  الشكل

 

 .7102انجاز الطالب : المصدر

وان اقل سنة  °م 78.0بدرجة تفوق  7113نالحظ من الجدول البياني أن أشد سنة حرارة هي سنة 
 .°م2.07بمتوسط درجة حرارة وصل الى  7117حرارة هي 

 : 2114الحرارة الشهرية لسنة   -5-2-2

 :7107لسنة المتوسطة الشهرية في ملحق الجداول  يمثل معدل الحرارة ( 10)الجدول رقم

 .7107معدل الحرارة الشهرية المتوسطة لسنة (: 10)الشكل رقم 

 

 .7102انجاز الطالب  :الصدر
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سجلت درجات مختلفة بحيث وصلت الى اقصاها شهر اوت بمتوسط  7107الحظنا أن سنة 
 (.°2.1)اما ادني درجة كانت شهر ديسمبر بمتوسط ( 78.1°)

 :العالقة بين الحرارة والتساقط -5-2-3

 :7107في ملحق الجداول  يمثل العالقة بين الحرارة والتساقط لسنة  (18)الجدول رقم

 .7107العالقة بين الحرارة و التساقط لسنة :(18)الشكل رقم

 

 .7102انجاز الطالب : المصدر

نجد أن العالقة بين الحرارة والتساقط هي عالقة عكسية فكلما ارتفعت درجة الحرارة إنخفضت قيمة 
 .التساقط والعكس صحيح

 (.°6.2)وذلك بمتوسط حرارة ( ملم010.2)+ففي مارس سجلنا أعلى نسبة تساقط 

كان التساقط فيها شبه منعدم ( °78.1)أما بالنسبة لشهر أوت فسجلنا فيه أعلى درجة الحرارة بمتوسط 
 (.ملم1.7)
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 : المياه -5-3

ســكان بلديــة الحامــة وبلديــة  ، وهــي اليــوم تمــونبوزيــان مــن اغنــى المنــاطق بالميــاه كمــا تعــد بلديــة حامــة
د يوســـف و بعـــض منـــاطق قســـنطينة، تســـتعمل مياههـــا فـــي الشـــرب والـــري وتمـــوين و ديـــدوش مـــراد و زيغـــ

 :إلى مياه سطحية ومياه باطنيةوتقسم مصادر المياه  .4المصانع بالمياه

 :المياه السطحية -5-3-1

واد عكــار ذات اإلتجــاه شــمال جنــوب وكلهــا  واد حامــة، واد زيــاد،: وروافــده ونجــد المتمثلـة فــي واد الرمــال
 .تغذي واد الرمال

تتمثل أساسا في العيون المتعددة والمنتشرة في المنطقـة وهـي عيـون سـاخنة  :المياه الباطنية -5-3-2
وأخـرى بـاردة وتتمثـل فـي عـين توتـة، عـين بـن سـبع، ... مثل عين الزواوين، عـين السـخونة، عـين برغلـي

 .شاوشن عين الغيران

 .أهم العيون: حامة بوزيان ،(12)جدول رقم 

 (ثا/ل)الصبيب (°م)درجة حرارة الماء  (م)المستوى المنبع
 611 17 760 عين الزواوي

 78 17 010 عين السخونة 
 12 11 010 عين برغلي
 18 03 711 عين توتة

 71 03 711 عين بن سبع 
 00 - 180 عين بن جلول

 70 71-03 180 عين لبقر
 12 71 100 لكروطمنبع 

 70 70 120 عين شاوش
 . 7116 الية قسنطينةو مديرية الري ل: المصدر

 
                                                             

4
 تقييم ونتائج، م تخرج لنيل شهادة ماجيستير :في والية قسنطينة ( 4112 – 4111)كتفي سلطانة، تطبيق المخطط الوطني للتنمية الفالحية - 

 . 121، ص  4112في التهيئة العمرانية، جامعة منتوري قسنطينة، سنة 
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 المعطيات السكانية والسكنية لبلدية حامة بوزيان : ثانيا 

نسمة و  76086و التي تضم  "حامة بوزيان " وتحمل كل من البلدية و الدائرة نفس اسم المدينة أي 
نسمة  010.26هكتار بكثافة سكانية تقدر ب 180.78م موزعة على  7116ذلك حسب إحصائيات 

قدرها مسكن في الهكتار، و تعد دائرة حامة بوزيان التي تضم  70.02في الهكتار و كثافة سكنية 
على المنطقة الغربية التابعة  بلديتين هما حامة بوزيان وبني حميدان من بين أهم التجمعات المتمركزة

 . 5لوالية قسنطينة و التي لها تأثير مباشر على كل المناطق الجوارية المتواجدة بهذه الدائرة

عرفت مدينة حامة بوزيان تطورا نوعيا في عدد السكان عبر مختلف التجمعات السكانية بها و      
 :التالي (12)خالل الجدول رقم سنحاول توضيح ذلك من 

. 2118-1881ابين  متطور السكان : مدينة حامة بوزيان  (:18)الجدول رقم   

7889-7891 عدد السكان   7889-8009  

التجمعات 
 السكانية

معدل  4111 1881 1811
 النمو 

صافي 
 الهجرة

معدل 
 النمو

صافي 
 الهجرة

1014- 4012 21124 22244 48412 حامة بوزيان   4012 1011 

 2021 2048 1012 11018 42821 12111 2121 بكيرة

 4014 2022 / / 2112 1818 / جبلي أحمد

 4022 2012 / / 1411 122 / غمريان

1021- 1012 / / 1111 822 / قايدي عبد هللا  

 204 2084 / / 1182 1114 / زغرور لعربي

 / / / / 1124  / قاعدة الحياة

1022- 1011 1221 4112 4212 المنطقة المبعثرة  -2021  -1012  

 4012 2012 4012 2021 12421 21211 22222 البلدية

. 521مراجعة المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير لبلدية حامة بوزيان، ص: المصدر      

                                                             
5
 SIARI AHMED. L, POS D2 Hamma Bouziane 1 ére tranche , Ferdjioua- Mila, juin 2004 , p 12    
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                                  :تم تمثيل الزيادة السكانية بمعدل النمو المتوسط السنوي الذي يتم حسابه بواسطة القانون التالي
. n =0336 – 0362  =00 .فإن  0336إلى  0362نأخذ نفس المثال السابق في المرحلة ما بين 

 : 6و عموما يمكن تقسيم التطور الديمغرافي الذي عرفته مدينة حامة بوزيان إلى مرحلتين هما

 :1888-1881المرحلة األولى  -1

في هذه المرحلة عرفت بلدية حامة بوزيان تطور ديمغرافي سريع جدا و ترجمة ذلك تعود إلى زيادة 
 .عدد سكان مدينة حامة بوزيان

عرفت مدينة حامة بوزيان في هذه الفترة معدل نمو أقل أهمية مقارنة  :بالنسبة لمدينة حامة بوزيان -
، و رغم قرب مدينة الحامة من مدينة % 7.11 مع المدن األخرى بقسنطينة و قد تمثل هذا المعدل ب

قسنطينة إال أن مساهمة هذه األخيرة ضئيلة فيما يخص صافي الهجرة نحو مدينة الحامة حيث قدر ب 
1.07 .% 

فقد شهد ميالد تجمع وحيد أال و هو تجمع  0362حسب إحصاء  :بالنسبة للتجمعات الثانوية -
باإلضافة إلى صافي الهجرة الذي تمثل ب % 01.03الذي عرف معدل نمو قوي قدر ب  " بكيرة"

هذا راجع إلى تنقل السكان المتواجدين على أطراف بلدية قسنطينة نحو هذا المجمع  و% 6.17
فقد عرف هذا األخير ميالد أربعة تجمعات  0336آنذاك ،أما فيما يخص إحصاء  الحديث النشأة
هذا التغير في تقسيم السكان داخل البلدية أثر و  ،نسمة 2171يث بمثل عدد سكانها حثانوية جديدة 

 .على عدد سكان المنطقة المبعثرة

لقد عرف هذا التجمع زيادة ضعيفة في عدد السكان حيث قدر معدل  :بالنسبة للمنطقة المبعثرة -
الذي عرف  "بكيرة " و هذا راجع إلى ظهور أربعة تجمعات ثانوية و تجمع % 1.02النمو ب 

 % . 0.07 –استقطاب عدد معتبر نحوه، و قد قدر معدل صافي الهجرة ب 

حيث تمركز على مستوى مدينة الحامة %  7.10فإن معدل النمو قدر ب  :على المستوى البلدي -
 ".بكيرة " إضافة إلى التجمع الثانوي % 7.11بمعدل نمو يساوي 

                                                             
6

  révision du PDAU, diagnostic : étude socio-démo-économique, p125-126 
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سنة  0362في الفترة الممتدة من %  7.10را من إن التطور الذي شهدته بلدية حامة بوزيان مرو 
م  ليس 7116م إلى سنة  0336في الفترة الممتدة من سنة % 1.20سنة م  وصل  إلى  0363إلى

 .بسبب جلب السكان و إنما فترة الفراغ التي مر بها سكان قسنطينة

 اعد الصياغة  :2118إلى  1881تطور معدل التحضر للسكان من  -

 : 2118إلى  1881تطور معدل التحضر للسكان من  :مدينة حامة بوزيان  : (18)الجدول رقم 

السنوات                              
 

 التجمعات السكانية

1881 1888 2118 

 57% 62% %81 حامة بوزيان
 31% 24% 13% بكيرة

 4% 3% / جبلي أحمد
 2% 2% / غمريان

 1% 2% / قايدي عبد اهلل
 2% 2% / زغرور لعربي
 1% / / قاعدة الحياة

 .128مراجعة المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير لبلدية حامة بوزيان، ص : المصدر

حيث يبين  7116إلى  0362تطور معدل التحضر لسكان مدينة حامة بوزيان من  )(يمثل الجدول رقم
 % 10و بكيرة % 02بداية من حامة بوزيان بنسبة  7116التجمعات السكانية بالنسب المئوية في سنة 

 .%0وقايدي حياة  % 7وزغرور لعربي %0وقايدي عبد اهلل  %7وغمريان  %7وجبلي أحمد 

 : 7من بين األسباب التي تشجع الناس على اإلقامة في مدينة حامة بوزيان هي    

 .إمكانية الحصول على مسكن أو عقار -

 .توفر مناصب شغل -

 .احتواء المدينة على المدارس -
                                                             

7
 révision du PDAU, diagnostic : étude socio-démo-économique, p128. 
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 .اإلستفادة من المزايا اإلجتماعية الموجودة في المدينة -

 : 2118-1888المرحلة الثانية   -2

في هذه المرحلة عرفت بلدية حامة بوزيان تطور ديمغرافي أقل أهمية بالنسبة للمرحلة األولى و قد     
                                ".بكيرة " ترجم جوهريا بالزيادة السكانية لمدينة الحامة و التجمع الثانوي 

و هذا راجع إلى % 7.61قدر ب عرفت هذه الفترة معدل نمو مهم  :بالنسبة لمدينة حامة بوزيان -
الوزن الذي تلعبه المدينة باإلضافة إلى قربها من مدينة قسنطينة و مساهمة سكانها في زيادة صافي 

 % . 0.00الهجرة نحو مدينة الحامة الذي يساوي .% 

حي قاعدة " شهدت هذه الفترة ظهور تجمع ثانوي جديد تمثل في  :بالنسبة للتجمعات الثانوية -
أما . نسمة 0070حيث قدر عدد سكانها  7116حسب إحصاء  gare base de vie) )   الحياة

و هذا بفضل أهمية برامج اإلسكان % 8.73فقد عرف معدل نمو يساوي " بكيرة " بالنسبة إلى تجمع 
 .مركز جذب سكان مدينة قسنطينة " بكيرة " حيث و بموجبه أصبح تجمع 

فهو التجمع الذي يحتوي على أضعف معدل نمو " ي عبد اهلل قايد" فيما يخص التجمع الثانوي     
أما فيما يخص صافي الهجرة فهو يساوي % 0.07بالنسبة للتجمعات الثانوية األخرى حيث قدر ب 

، و من هذا نستنتج أن التجمعات الثانوية في بلدية حامة بوزيان عرفت زيادة ديمغرافية جد  %1.06
و %  7.77و صافي هجرة بين % 7.37و %  7.08بين  سريعة مع معدالت نمو تتراوح ما

1.71.% 

فقد عرفت ضعف ديمغرافي ذو أهمية كبيرة حيث قدر معدل النمو بها     :بالنسبة للمنطقة المبعثرة -
و هذا دليل على هجرة السكان نحو التجمعات المجاورة % 2.11وصافي هجرة تمثل ب %  0.10

 .أفضل و أرقىقصد الحصول على مستوى حياة أحسن و 
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حيث %  1.20قدرت الزيادة الديمغرافية للسكان في هذه الفترة ب  فقد  مستوى البلديلعلى ااما 
و ذلك عكس ما حدث في المنطقة المبعثرة  % 8.73بمعدل نمو " بكيرة " تركزت بالتجمع الثانوي 

 %.0.10 –التي شهدت ضعف ديمغرافي كبير بمعدل نمو سلبي قدر ب 

 (.2118-1888)تطور معدل النمو و صافي الهجرة في الفترة :  (11)الشكل رقم 

 
         .121مراجعة المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير لبلدية حامة بوزيان، ص : المصدر   

الضواحي في انتشار على نطاق واسع حول مدينة حامة بوزيان(: 11)صورة رقم  



 الفصل  الثاني                                                 مدينة حامة بوزيان طبيعيا بشريا وزراعيا

38 
 

إلى يومنا هذا فإن مدينة حامة بوزيان شهدت فقدان نسبة معتبرة من جاذبيتها للسكان و  0363منذ ف
ذلك بسبب تشبع و امتالء األراضي المخصصة للتوسع، نتيجة برنامج السكن و التجهيزات إضافة إلى 

قد لوحظ  ، و"بكيرة " غياب مناصب شغل في المقابل تعيين برامج اإلسكان نحو التجمع الثانوي ب 
سنة % 87إلى  0362في سنة %  61من خالل تناقص معدل التحضر بمدينة حامة بوزيان من 

الذي شهد " بكيرة " عكس ما حدث في التجمع الثانوي ,  7116في سنة %  02ووصوال إلى  0336
سنة %  10و أخيرا  0336في سنة %  77ثم  0362في سنة %  01تزايد معدل التحضر من 

7116. 

 حامة بوزيان مند االستقالل إلى اليوم  مدينةالسياسات الزراعية في ب: ثالثا 

 :طور المجال الزراعي بمدينة الحامة بوزيانتالمراحل الكبرى ل -1

عرفت الفالحة على مستوى البلدية إصالحات هامة ومتعددة عبر مراحل مختلفة،  بالتنقل من سياسة  
فكل إصالح كان له تأثير على جانب معين من المجال، ورغم تشابه األهداف إال أن  إلى أخرى،

تأثيرها كان مختلف، فكل سياسة جاءت بتغييرات جزئية للعالم الفالحي والريفي، والتي مرت بثالثة 
 :مراحل وهي كالتالي

 :المرحلة األولى -1-1   

التي نميز قطاعين بارزين، قطاع التسيير الذاتي والذي  (0320-0381)وهي مرحلة التسيير الذاتي 
تقريبا من المساحة اإلجمالية للبلدية، نميز  %01، قطاع خاص يحتل مساحة هامة تمثل %12يمثل 

 .أيضا قسم من األراضي يمثل كل من المنطقة العمرانية، أراضي الدولة والطرق وغيرها
 :المرحلة الثانية -2 -1    

والتي عرفت بنية عقارية فيها تغيرات مست باألخص ( 0360-0320)ثورة الزراعيةوهي مرحلة ال 
فقط من مساحته اإلجمالية للبلدية،  %11القطاع الخاص الذي عرف تقلصا في مساحته ليصبح يمثل 

من إجمالي  %06من أراضيه، منها قطاع الثورة الزراعية والذي يمثل  %71وهذا بعد تأميم قرابة 
 .ما قطاع التسيير الذاتي بقي يحافظ على المساحة كما هيالبلدية، بين
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  :المرحلة الثالثة -3 -1    

والتي عرفت جمع وتوحيد بعض أراضي الثورة ( 7111-0360)وهي مرحلة إعادة الهيكلة والتنظيم 
الزراعية مع أراضي قطاع التسيير الذاتي وتكوين قطاع اشتراكي واحد تابع للدولة، وتحتل مساحة 

إنشاء المستثمرات الفالحية  "،%11من إجمالي البلدية، ويجاوره قطاع خاص يمثل نسبة  78%
نشاء المزارع النموذجية، لتتخلى في األخير  االشتراكية وقطاع التنمية الفالحية، وتخصيص االراضي وا 

 .عن كل هذه اإلصالحات، حيث بدأت باالنسحاب تدريجيا عن متابعة قطاعها في التسيير

بعد توزيع االراضي على شكل مستثمرات : إذا بدأت بالتخلي عن متابعة أراضيها ماديا وتقنيا -    
 .فردية وجماعية وتركت تخطيط اإلنتاج عملية حرة للفالحين 

ثم كان هناك شبه إنقطاع حيث انتهى دور الدولة، وبقيت نقطة واحدة مشتركة مع الفالحين  -    
اظ باألقطاب الممتازة والوظيفية كالمزارع النموذجية كهيكل فالحي وهي ملكيتها لألراضي، مع االحتف

يمثلها وتمارس سياستها عليه، والتخلي عن متابعة باقي االراضي، فقد كان هناك فرز للوحدات 
 .اإلنتاجية الجيدة

ية والسبب الرئيسي هو التعديل االقتصادي الجديد والتوجه نحو اقتصاد السوق الذي تبعته مرحلة انتقال
من خوصصة إعادة الهيكلة، لكن هذا االنسحاب خاصة على مستوى القطاع الفالحي، خلق صعوبات 

مكانيات كافية الستغالل االراضي  8".كبيرة من المستفيدين في قطاع الدولة ليست لديهم ضمانات وا 

  :المرحلة الرابعة -4 -1   

، من خالل 7111في شهر سبتمبر  (PNDA)شرع في تنفيذ المخطط الوطني للتنمية الفالحية 
توسع هذا  7117وفي سنة محاولة النهوض باإلنتاج الفالحي وتحسين مستوى المستثمرات الفالحية، 

 (.PNDAR)المخطط ليشمل التنمية الريفية أيضا ويصبح المخطط الوطني للتنمية الفالحية والريفية

إجمالي المساحة، أما القطاع  10حيث أصبح القطاع العمومي متوضع فوق مساحة تمثل      
من المساحة اإلجمالية، وذلك بسبب إعادة األراضي  %00الخاص أصبح يتوضع على مساحة تمثل 

 إلى مالكها األصليين،
                                                             

8
 تقييم ونتائج، م تخرج لنيل شهادة ماجيستير :في والية قسنطينة  (4112 – 4111)كتفي سلطانة، تطبيق المخطط الوطني للتنمية الفالحية 

 . 11، ص  4112في التهيئة العمرانية، جامعة منتوري قسنطينة، سنة 
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إن هذه التغيرات التي حدثت عبر هذه المراحل، والتي عرفت اإلنتقال األراضي من حالة قانونية      
لت الفالح في حالة عدم إستقرار لتعدد السياسات ليكون إلى أخرى ومن شخص إلى آخر، التي جع

بذلك التأثير على األوضاع اإلقتصادية بصفة عامة والوضع الفالحي بصفة خاصة، كما ولد هذا 
الفعل إنعدام الثقة من طرف الفالحين في الدولة، إلى تعرض األراضي  المؤممة إلى البيع أو 

 .ذا تخوفا من فقدانها مرة أخرىاستعماالت أخرى غير القطاع الفالحي وه
 : المرحلة الخامسة -1-5  

وتؤكد هذه السياسة  ،7113برنامج التجديد الفالحي والريفي خيار استراتيجي أطلق رسميا في أوت 
أي التدعيم الدائم  0387من جديد على الهدف األساسي الذي تتبعه السياسات الفالحية المتعاقبة منذ 

لألمن الغذائي الوطني مع التشديد على ضرورة تحول الفالحة إلى محرك حقيقي للنمو االقتصادي 
 .الشامل

، فالشراكة هي دليل (الشراكة التعاضدية)اهمة كما ركزت هذه السياسة على المبدئيين القويين للمس    
التزام متقاسم لبلوغ أهداف محددة جماعيا ولضمان بذلك فرص أفضل للتحصل على النتائج المرتقبة، 
كما يعد مبدأ التعاضد أكثر أهمية من الشراكة، بهذا المعنى إذا التزم الفاعلون نحو أهداف مشتركة، 

ويمكن أن يتعلق  فالشركاءألخطار الكبرى التي يمكن أن تمس بأحد فعليهم أيضا أن يلتزموا بتقاسم ا
األمر بصفة واضحة بمصلحة تأمين وتعويض مبنية على روح التضامن والتعاون كما هو منصوص 

، كما أنه ال يزال التعاضد وترجمته في واقع الوسط 7116عليه في قانون التوجيه الفالحي لسنة 
الذي أخذ مسؤولية مواصلة  CNMAالصندوق الوطني للتعاون الفالحية  الريفي في بداياته، تحت قيادة

 .هذا المفهوم

 : بمدينة حامة بوزيان  لألراضي االستغالل الفالحيو الملكية العقارية  -2

يتميز حوض الحامة بأراضي فالحية ذات قيمة زراعية عالية أدت إلى ازدهار الزراعة المروية  
،وكلما تتصف المنطقة بالتنوع الكبير في المحاصيل كالخضر والفواكه ،األشجار المثمرة  بها( المسقية)

والحبوب المختلفة كالقمح والشعير ،كذلك زراعة البقول ،باإلضافة إلى الغابات حيث تقسم استعماالت 
و  .لفواكهيستغل في الزراعة المكثفة كالخضر وا( 0/1)الثلث الشرقي للبلدية والثلث : األرض كاألتي 

 .متمثلة أساسا في القمح والشعير للبلدية،زراعات واسعة تتمثل في الجهة الغربية  )7/1(
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تتميز منطقة حامة بوزيان بتركيبة معقدة، حيث نجد أن أغلبية أراضيها تابعة للخواص و التي تصل 
من %  16.6من المساحة الكلية للبلدية، بينما القطاع العام يمثل نسبة %  80.7نسبتها إلى 

 . المساحة اإلجمالية

م من 0331نوفمبر  06المؤرخ في  31/ 70و قد رخصت األحكام الخاصة بالتوجيه العقاري رقم 
احتكار البلدية لمجالها الحضري، إذ أصبحت تعطي الحرية الكاملة لمالكي األراضي و حتى الحائزين 

ع إلى الجماعات المحلية، و هذا ما عليها عن طريق شهادة الحياز الستعمالها ألنفسهم دون الرجو 
يصعب عملية التوسع دون المساس باألراضي الزراعية خاصة في الحالة التي يالحظ فيها تداخل بين 
القطاع العام و الخاص، فالملكية العقارية لألراضي لم تكن حاجزا أمام التوسع العمراني سواء بالنسبة 

القطاع العام كان فوضويا أو عن طريق التخصصات للقطاع العام أو الخاص، فالتوسع على حساب 
بينما القطاع الخاص فله الحق في البيع، نفس األمر حدث لألراضي التي توضع عليها مصنع 

 .اإلسمنت

الوضعية التي يعيشها القطاع الخاص والتي تتصف بالتشتت الكبير والتوزيع السيئ للملكيات  إن
والمساحات والتي يبينها الجدول واإلحصائيات التي تحصلنا عليها من مصلحة مسح األراضي بالبلدية 

 .توضح الصورة الحقيقية للقطاع الخاص

ملكية لمساحة  003مرتفع جدا  (13)الجدول رقم كما يبينه حيث نالحظ أن عدد الملكيات       
   ملكية فالفارق يقدر 107ه وبمقارنتها مع عدد المالك قبل الثورة الزراعية والمقدرة ب  1271.00

ملكية أي المواصلة في تقسيم األراضي وهذا يعود حسب رأينا واإلستجوابات التي قمنا بها إلى  026
 (. تقسيم التركة)يم الملكية بين األوالد واألحفاد العائلة وهذا ما يؤدي إلى تقس كبر
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وضعية الملكيات الزراعية الخاصة لبلدية حامة بوزيان قبل إصدار  (:11)رقم  جدول

  :قانون الثورة الزراعية

 

 الفئات (هـ)الملكيات (هـ)المساحة الملكيات % % المساحة

 5أقل من  00. 16..11 16.16 62.01  

1.06 1.51 01..31 1. 5 -  62 

5.16 0.13 631.11 65 62 -  02 

05.12 5.51 3.6.20 03 02 -  52 

0...5 0.52 36..11 61 52 -  622 

28.41 1.16 1062.58 6 +100 

 المجموع 563 16.0.55 622 622

 2118 مصلحة مسح األراضي لبلدية حامة بوزيان: المصدر                                           

من  %60.10أما فيما يخص التوزيع فنالحظ سوء التوزيع بحيث يبين لنا الجدول أعاله أن       
وهذا في  ،الخاصمن المساحة اإلجمالية للقطاع  %01.78مالك ال يملكون إال  777المالك أي 
ون مساحة من المالك اإلجماليين في البلدية يملك %1.88مالك وبنسبة  03بينما  ،ه 0الفئة أقل من 

من مجموع المساحة الكلية أي أن أكثر من نصف  %07.68بنسبة  ه 0322.70عة تقدر ب شاس
شخص فقط وهذه األرقام تبين لنا التوزيع غير المنتظم وغير العادل بين المالكين  03المساحة يملكها 

 .والمساحات

 :الفاعلين في مجال الزراعة الشبه الحضرية ببلدية حامة بوزيان  -3

المتدخلون في مجال الزراعة الشبه الحضرية بين متعاملين المدينة ومتعاملين الريف وذلك نظرا  يتعدد
أقسام  17نقسم جملة المتعاملين إلى  المبين أدناه لتدخل المجال الجغرافيا ووظيفيا من خالل المخطط

 :رئيسية
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 .يبين الفاعلين في مجال الزراعة(: 17)المخطط رقم 

   

  

 

 

 

 

 

 :السكان الريفيين -3-1

ساكن  يمثل عدد الفالحين  م 7100سنة  66010 قدره إجمالي سكانتضم بلدية حامة بوزيان 
فالح اي ما يعادل   061 حيث يمثل عدد الفالحين  المعترف بهم فالح  7081االجمالي  من بيهم 

منتجي الحبوب، : المعترف بهم  التالية  تحمل بطاقة الفالح االصناف حيث % 77.20نسبة 
مثمرة، مشتلة، منتج الحليب، مسمن البقر، مربي األغنام، مربي الخضر، بيوت بالستيكي ، أشجار 

 .حل، األرانب وكذلك مستصلح أراضي فالحيةنالدواجن، ال

تضم الغرفة الفالحية عشر جمعيات مهنية معترف بها حسب االختصاص، تكون  :الجمعيات -3-2
  :القاعدة المهنية للغرفة وهي 

 .واألشجار المثمرة ومنتجي الحبوب والبقول الجافةالخضر منتجي  و منتجي الحليب* 

 .مربي االغنام والدواجن والنحل* 

    وبياطرة خواص والساقيينوجمعية المرأة واألرض * 

زيادة على الدور المهم لها في االعتراف بصفة الفالح والنتائج االيجابية لهذه األخيرة أهمها     
اإلرشاد الفالحي والذي يضم  االيتها على المجال على رأسهالتنظيم ، هناك مهام أخرى تحدد مدى فع

 الفاعلين في مجال الزراعة

 السكان الفالحين

 المصالح اإلدارية

 الجمعيات والتعاونيات

 المزارعين فعال

 مديريات

منتج الحليب ومنتجي الخضر  -

والفواكه واألشجار المثمرة 

.ومنتجي الحبوب والبقول الجافة  

.مربي األغنام والدواجن والنحل -  

وجمعية المرأة واألرض وجمعية 

.السقايين وبياطرة خواص  

 السكان الريفيين

.مديرية المصالح الفالحية -1  

.المخطط الوطني للتنمية الفالحية-4  

المخطط الوطني للتنمية الفالحية  -2

 . PNDARوالريفية
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والجدول الموالي يوضح تطور أيام اإلرشاد الفالحي منذ تكليفها به أي سنة . حتى تكوين الفالحين
0330. 

 .تطور أيام اإلرشاد الفالحي:  (00)جدول رقم

 أيام تجريبية على الميدان زيارات ايام تعليمية وتحسيسية السنوات
عدد الفالحين  عدد الزيارات عدد الفالحين عدد األيام

 المشاركين
 عدد الفالحين عدد االيام 

0337-
0331 

_ _ _ _ _ _ 

0331-
0337 

_ _ _ _ _ _ 

0337-
0330 

_ _ _ _ _ _ 

0330-
0338 

16 0111 32 807 02 117 

0338-
0332 

86 016 076 0086 81 781 

0332-
0336 

107 661 882 0007 770 807 

 0770 117 1128 637 7770 771 المجموع
 761.11 011.82 0070.11 732.11 612 071 المتوسط
0336-
0333 

006 310 627 332 76 068 

0333-
7111 

708 0177 0708 0601 30 167 

 021 071 7672 7111 7722 117 المجموع
 760.11 20.01 0771.01 0080.11 0016.01 082.11 المتوسط
7111-
7110 

166 0180 021 0071 21 761 

7110-
7117 

076 7130 071 200 68 062 

7117-
7111 

727 7267 730 873 016 776 

7111-
7117 

020 1208 0716 0070 008 106 
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 0711 701 7170 7877 3211 0361 المجموع
 116.70 011.70 0118.70 800.01 7770.11 730.20 المتوسط

 . 7113الغرفة الفالحية الوالئية 

 : للوالية مديرية المصالح الفالحية  -3-3

إن لمديرية المصالح الفالحية دور مهم تلعبه هي االخرى في الوسط الفالحي إلى جانب الغرفة     
 .الفالحية، إذ اعتبرت المتكفل الرئيسي بالتأطير التقني، وحاليا نهتم بكثرة بمتابعة ومراقبة المشاريع

وسيتم التعرف فيما يلي على مساهمتها في المجال الفالحي، ومشاركتها في تحقيقها برامج     
عدد اإلطارات، عدد المساحات المعالجة، تطور اإلنتاج : اإلستراتيجية، اعتمادا على المؤشرات التالية 

 .الزراعي والمنتوج

بها تغطي مجال الوالية من إطارات، تحتوي مديرية المصالح الفالحية إمكانيات بشرية تعتبر ال بأس 
 .مهندسين وتقنيين

يضم الجدول التالي عدد اإلطارات عبر األقسام الفرعية والمندوبيات البلدية، وانطالقا منه يمكن 
ذا كانت كافية أم ال بغرض تحديد المساهمة الحقيقية  التعرف عن حقيقة هذه اإلمكانيات البشرية، وا 

 .في ملحق الجداول  (07 )ل رقمالجدو  المجالللمديرية على 

انطالقا من هذا يمكن حصر الفعالية الميدانية لمديرية المصالح الفالحية وهذا يكون بمعالجة     
 :المؤشرات التالية

 .المساحات المعالجة في اطار المخطط الوطني للتنمية الفالحية -          

 .تطور اإلنتاج الزراعي والمردود -          

 

 

 

 



 الفصل  الثاني                                                 مدينة حامة بوزيان طبيعيا بشريا وزراعيا

46 
 

  :المساحات المعالجة في اطار المخطط الوطني للتنمية الفالحية -4  

 متوسط المساحات المعالجة بالنسبة للمساحة المستغلة زراعيا في بلدية حامة بوزيان تقدر  نسبة

 .% 60.10ه بنسبة  2717ه ومتوسط المساحة المعالجة تقدر بـ  6681بــ 

 : PNDARتقديم عام للمخطط الوطني للتنمية الفالحية والريفية  -5

وجاء هذا المخطط لوضع سياسة فالحية جديدة تسمح باستغالل جميع االمكانيات المتوفرة      
للقطاع، ووضع أهداف قابلة للتحقيق في المديين الطويل والمتوسط، من خالل وضع استراتيجية تعتمد 

رين والفالحين من أجل إحداث نمو اقتصادي فعال للقطاع الزراعي يحد على تحفيز وتدعيم المستثم
 .من الفجوة الغذائية ويزيد في إمكانية تحقيق األمن الغذائي

دماجها في االقتصاد       ويهدف المخطط أساسا إلى ترقية القدرة التنافسية للفالحة الجزائرية وا 
العالمي عن طريق االستغالل العقالني األمثل للموارد الطبيعية والمحافظة على البيئة بما يساهم في 

الموارد الطبيعية  تحقيق تنمية زراعية، هذا األخير يهدف إلى تحسين األمن الغذائي للسكان وحماية
 .وتشجيع ودعم المزارعين

وحدد لتنفيذ هذا المخطط آلية مالية خاصة، تتمثل في تفعيل مجموعة من الصناديق والهيئات 
 :االئتمائية والتي تتمثل في 

 (.PNRDA)الصندوق الوطني للضبط والتنمية الفالحية  -0

 .صندوق االستصالح عن طريق االمتياز  -7

 06المؤرخ في  117حيث يذكر المنشور الوزاري رقم : القرض الفالحي والتأمينات االقتصادية -1
أن غيابه يعد من بين معوقات االستثمار، والذي انطلق عمليا مع بداية الموسم  7111جويلية 
 .7110-7111الفالحي 

الثة أبعاد تتمثل في مهمته التكفل بإنجاح البرامج حسب ث: الصندوق الوطني للتعاضد الفالحي -7 
 .كونه هيئة لإلقراض والتأمين االقتصادي، ومحاسب للصناديق العمومية
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 : PNDARالوطني للتنمية الفالحية والريفية  أهداف المخطط  -5-1

 : قبل ان يتوسع إلى المشاريع الجوارية للتنمية الريفية تتمحور حول PNDAأهداف الـ 

 (.SAU)للزراعةالتوسيع في المساحة الصالحة  -

 .تحسين االنتاجية وزيادة حجم اإلنتاج الفالحي -

 .الحماية واالستعمال العقالني للموارد الطبيعية وتخصيص كل منطقة بمنتوج -

 .زيادة إنشاء مستثمرات فالحيه -

 .ترقية وتشجيع االستثمار الفالحي واستغالل الفالحين أراضيهم -

 .إلى استثمار تعبئة المدخرات الفالحية وتحويلها -

 .تحسين ظروف الحياة و مدا خيل الفالحين -

 .زيادة معدل نمو اإلنتاج الفالحي -

اتشمل وتتوسع إلى أهداف تخص التنمية  PNDAومن األهداف السابقة الذكر توسعت أهداف     
 :وحسب برامجه يهدف لتحقيق أربعة مهام أساسية هي PNDARالريفية 

 .ئالت الريفية، وبأولوية للذين يعيشون في المناطق المعزولةتحقيق االمن الغذائي للعا -

 .تحسين مستوى المستثمرات الفالحية وتدعيم نشاطاتها االنتاجية  -

تنمية المنتوجات الفالحية وذلك من خالل تثمين القدرات والطاقات الوطنية الكامنة والتحكم أكثر في  -
 (.المناخ والتربة)العوائق الطبيعية

تحضير الفالحة الجزائرية لإلندماج في اإلقتصاد الدولي واإلنضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة  -
(OMC.) 

 :العراقيل التي واجهت المخطط الوطني لتنمية الفالحية والريفية على مستوى والية قسنطينة -5-2

 :ه وهيبعد التعرف على مخطط التنمية الفالحية والريفية نتطرق إلى العراقيل التي واجهت    
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 :فقد عرف نفيذ هذا المسعى عدة عراقيل على الصعيد الميداني نذكر منها   :المستوى االقتصادي 

 ولمس نوعين من العقار :مشكل العقار الفالحي  -5-2-1

 :العقار الفالحي التابع للدولة -5-2-1-1    

و  06-61حاولت الدولة إيجاد وسيلة للتسيير العقاري ابتداء من قانون الثورة الزراعية وكذالك قانون 
 :منها 9لكن هذا االخير نتجت عنه عدة مشاكل بعد تطبيقه على مستوى والية قسنطينة 62-03

 عدم استفادة العديد من المستثمرات من المخططات. 
 وضع ملفات إدارية إلنشاء العقد اإلداري رفض. 
 يحدد  11-01إيجار األراضي الفالحية قبل قانون غياب النصوص التشريعية الخاصة ب

شروط وكيفيات استغالل األراضي الفالحية التابعة ألمالك الدولة بين المستثمر صاحب 
الحين استغالل االمتياز والديوان الوطني لألراضي الفالحية مما أدى إلى محاولة الف

 .في غياب التشريع الواضحاألراضي لمدة طويلة وكذا غياب الثقة 

 :العقار الفالحي التابع للخواص -5-2-1-2

  رغم الرغبة في االستثمار وبذلك عدم غياب سندات الملكية عند الفالحين الصغار
 .االستفادة من التمويل وكذا عدم االنخراط في برنامج التنمية الفالحية

 :سيطرة المستثمرات الفالحية الصغيرة  -5-2-2

هكتار باالضافة إلى تقسيم  00من المستثمرات الفالحية مساحتها أقل من  % 70حيث     
 .المستثمرات بشكل غير قانوني مع أنها في االصل جماعية

وقد أدى هذا التقسيم إلى تقلص اإلنتاج نظرا إلى عدم االستفادة من دعم الصندوق الوطني للتنمية 
فيما يخص االبار وتربية المواشي ما أدى إلى غياب التنويع واحتالل إنتاج  FNDRAالفالحية  

 .من االنتاج %01الحبوب أكثر من 

 

                                                             
 
9Bilan campagne 2003/2004, DSA de constantine, p27  
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 : تكييف االنتاج والظروف المناخية  -5-2-3

نظرا لقلة خبرة الفالحين فهم ال يراعون الظروف ونوعية التربة ما أدى إلى ضعف االنتاج خاصة     
 .في ظل عدو التواصل مع السلطات الفالحية

 :فالحة تعتمد بصفة كبيرة عى التساقط  -5-2-4

د المائية إن الفالحة الجزائرية تعاني من االعتماد المفرط على تساقط األمطار وكذا قلة الموار     
من مساحة االراضي الزراعية، فإنتاج الحبوب مثال يزيد  %7.73والمساحات المسقية إذ تمثل نسبة 

تعبر  في ملحق الجداول( 01)رقم  بزيادة التساقط ويتناقص بتناقصه وهذه المعطيات ممثلة في جدول
  : التاليك 7117إلى  0337عن تطور االنتاج من سنة 

في سنة  278وأقصى قيمة  0338في سنة  701دنى قيمة للتساقط أنالحظ من خالل الجدول ان 
7117 . 

 (:7117-0337)تطور التساقط لوالية قسنطينة (: 16)الشكل رقم

 

 .7102معالجة الطالب + الديوان الوطني لرصد الجوي : المصدر

 : باإلنتاجعالقة التساقط  -

للتساقط تأثير كبير على نمو المحاصيل ألنها المصدر الرئيسي للمياه العذبة الالزمة للنبات ولذلك 
تؤثر كمية التساقط على االنتاج الزراعي بكمية االمطار الساقطة وفصل سقوطها ونظام سقوطها 

 . محدد نوع المحصول الذي يمكن زراعته
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 018711قدرت بـ  0337دية حامة بوزيان في الكمية المجموعة من الحبوب من الفالحين لبل -
وفي سنة ق  121611قدرت بـ  0338ق وفي سنة  863111قدرت بـ  0330قنطار وفي سنة 

قدرت بـ  0333وفي سنة ق  087111قدرت بـ  0336ق وفي سنة  337621قدرت بـ  0332
وفي ق  702111قدرت بـ  7110وفي سنة ق  620111قدرت بـ  7111ق وفي سنة  036811

قدرت  7117وفي سنة  ق 700011قدرت بـ  7111ق وفي سنة  0180211قدرت بـ  7117سنة 
 .10ق 81111بـ 

 .الكمية المجموعة من الحبوب في والية قسنطينة(: 13)الشكل رقم

 

 .7102معالجة الطالب + مديرية المصالح الفالحية : المصدر
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   :الفصل  خالصة

مصادر مائية متنوعة من تعد بلدية حامة بوزيان بلدية شبه تلية تقع على أقدام السلسلة التلية، تتخللها 
عدة اسباب اخرى ساهمت في تحول مجال وتأثرها روافد واد الرمال وتزخر بأراضي خصبة أودية و 

الصناعي بمجال البلدية البلدية ،اضافة الى الزيادة السكانية والزيادة في المساحة العمرانية ،فالتوطن 
كان له الضرر الوخيم على النشاط الفالحي بالبلدية سواءا باستقطاب اليد العاملة او االثر البيئي على 
المنتوجات الزراعية ،وكذا المنافسة على المياه فبعد هذا التوطن تقلص الصبيب الموجه للزراعة نتيجة 

 واإلنتاجعية والذي يؤدي الى نقص في التنوع هذه المواجهة وبالتالي تقلص في المساحات الزرا
 .الزراعي
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:مقدمة  

يعتبر مشروع المستثمرات الزراعية أداة تنمية حيوية للمدينة لتحقيق األهداف االنمائية وهو تحسين 
جودة الحياة وتحقيق التنمية االقتصاد واألمن الغذائي من ناحية والمساهمة في القضاء على البطالة 

النمو في قطاعات االقتصاد من ناحية أخرى  كما أن نمو االنتاجية الزراعية ضروري من أجل حفز 
 .األخرى

وللوصول إلى األهداف التي نصبو إليها قمنا بدراسة ثالث مستثمرات فالحية في بلدية حامة     
ومعرفة نقاط القوة ونقاط الضعف واقتراح حلول ( خدام عزوز، عبيبسي علي لطاهراعايش )بوزيان 

 :التالية لمحاور لى اإهذا الفصل م التطرق في لدلك سيت. وتدخالت لتحسين اإلنتاج في هذه المستثمرات

 . المشروع التنفيذيأرضية تقديم  :أوال

 .الوضعية الحالية للمستثمرات الفالحية: ثانيا

.اقتراحات وتوصيات للتدخل: ثالثا  
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: المشروع التنفيذيأرضية تقديم  :أوال  

 : موقع و موضع المستثمرات الفالحية   -1

تابعة  للقطاع الخاص  مستثمرة  632و تابعة للقطاع العاممستثمرة  871تضم مدينة حامة بوزيان 
كما هو  هكتار 2678قدرها   إجماليةمستثمرة مستاجرة  ممتدة على مساحة عقارية  33 إلى إضافة

 .(84)الجدول رقم معطيات  موضح خالل 

 .المستثمرات الزراعيةة حامة بوزيان اصناف مدين (14)الجدول رقم 

 عام 
 

 خاص
 

 استئجار
 

المساحة 
الزراعية 
 المستغلة 

  (ه)   

المساحة 
الزراعية 
 االجمالية 

 (ه)

عدد 
  المزارعين

 (مزارع)

العمالة المستأجرة 
  بدوام كامل وجزئي

 (عامل)

حامة 
 بوزيان

171 632 33 3271 2671 602 679 

    7102تحقيق ميداني للطالب :المصدر

 هكتار 2678بينم من  6182كتار سنة هـ 3278قدرت بـ فقد  أما المساحة الزراعية المستغلة 
زراعية إجمالية بالمدينة لنفس السنة في الوقت الذي وصل إليه عدد العمال بدوام كامل آو مساحة ك

مزارع وهو ما يدل على ارتفاع عدد المزارعين بمدينة حامة  612عامل من بين  274جزئي إلى 
 .بوزيان  ويبرر ارتفاع نسبتهم مقارنة بإجمالي سكان المدينة الزراعية بالدرجة األولى 
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راتبطاقة تقنية للمستثم: (51)لجدول رقم ا  

:مستثمرة عايش الطاهر -1-1  

 15.07  على مساحة قدرها  بوزيانامة تقع مستثمرة عايش الطاهر في الجنوب الغربي لبلدية ح

، يحدها من الشمال قرية غمريان ومن الشرق حي الجلولية ومحطة  كلم7، إذ تبعد عنها بنحو هكتار
تصفية المياه واد الرمال ومن الغرب مشتلة صفا االوراس ويحدها من الجنوب واد الرمال وحي قايدي 

 .(16)كما تبينه الصورة رقم  عبد اهلل

 عايش الطاهرموقع مستثمرة  :مدينة الحامة بوزيان  (06)الصورة رقم 

 
 7102معالجة الطالب + صورة جوية : المصدر

عدد  المالحظات 
 العمال

نوع 
 الملكية

سنة 
 اإلنشاء

المساحة 
 (هـ)

  االسم
 

 

قطاع التسيير  إطاراالستفادة في 
 الذاتي وهي مزرعة نموذجية

عايش  15.07 5191 عامة 55
 الطاهر

 1المستثمرة 

خدام  11 5191 خاصة 51 ملكية خاصة
 عزوز

 2المستثمرة 

الثورة  إطاراالستفادة في 
 (كراء)الزراعية

عبيبسي  9.09 5190 عامة 1
 علي

 3المستثمرة 
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دات  قطاع التسيير الذاتي وهي مزرعة نموذجية من االستفادة م في اطار  8624تم انشاؤها سنة 

عمال  2و( مديرو نائب ومشرف وحارس وعامل)دائمين  3عامل منهم  88تحتوي على  ملكية عامة 
ضعون أليام تكوينية بالمعاهد وأحيانا تحسيسية والعتاد الفالحي المستخدم افالحين مؤقتين وهم خ

متطور والنشاطات الممارسة فيها تكون زراعية وأيضا السقي بالري وبالنسبة ألماكن تسويق المنتوج 
لسوق بولقون اليومي لحامة بوزيان وأيضا في المزرعة وا( الجمعة والسبت)تكون في السوق األسبوعي 

وفيما يخص تمويل مشروع المستثمرة فهو من عائدات إنتاج المزرعة الموضحة .  في حي بوصوف
 : كمايلي  (82)من خالل الجدول رقم 

  2016 لسنة الطاهرعايش مستثمرة  إنتاج :(82)الجدول رقم 

الوزن المتوسط  (ق)اإلنتاج  %النسبة  (هـ)المساحة  عدد األشجار 
بالنسبة لكل 
منتوج على 

 الهكتار 
 51 8821 36.11 32.3  الحبوب
 82 13 83.18 84.3 8411 تين+زيتون
 65 325 3.43 3 6111 زعرور
 811 411 4.32 4 8211 تفاح

 11 821 6.81 6 8111 إجاص 
 21 861 6.81 6 111 مشمش
 60 861 6.81 6 111 خوخ

  6017 ة حامة بوزيان لسنةئالفرع الفالحي لتجز  :المصدر

 7تنوع المحاصيل مقارنة بالمستثمرتين األخريين، حيث هناك بلمستثمرة عايش الطاهر اه ذتتميز ه
فالمحصول الغالب من حيث ( 84)الزراعية كما تبينه معطيا الجدول رقم  أنواع من المحاصيل
من المساحة الكلية للمستثمرة متبوعة بالتين والزيتون  % 36.11هـ بنسبة 32.3المساحة هو القمح بـ 

من حيث االنتاج كذلك المحصول الغالب هو محصول القمح اما  هـ 83.18هـ بنسبة  84.3بمساحة 
 .قنطار 411قنطار يليه التفاح بـ  8821بحوالي 
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                                                                      :عزوز مستثمرة خدام -1-6 
 كلم، يحدها من الشمال السكة 3تقع هده األخيرة  في شرق بلدية حامة بوزيان، إذ تبعد عنها بنحو 

كما  اإلسمنت ومن الغرب والجنوب حي بكيرة ومن الشرق محجرة 13والطريق الوطني رقم  الحديدية
 (.13)تبينه الصورة رقم

 موقع مستثمرة خدام عزوز :مدينة الحامة بوزيان  (03)الصورة رقم 

 
 7102معالجة الطالب + صورة جوية : المصدر

دائمين وممثلين في أصحاب الملكية العائلية الخاصة وخمسة   7عامل منهم  86وهي تضم على 
عمال مؤقتين لم يخضعوا ألي تكوين بل لديهم خبرة مكتسبة في المجال الفالحي وتمثل يد عاملة 

والعتاد الفالحي المستعمل متطور وممارسة النشاطات الزراعية والرعي والسقي بالري وأيضا  موسيمية
 (. األغنام واألبقار)بيع اللحوم الحمراء 
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 6182لسنة  خدام عزوزإنتاج مستثمرة  : (87)الجدول رقم 

عدد  
 األشجار

ط الوزن المتوس (ق)اإلنتاج  %النسبة  (هـ)المساحة 
منتوج بالنسبة لكل 

 على الهكتار
 27 241 37.13 61  القمح الصلب
 24 441 66.26 82  القمح اللين

 17 816.4 7.41 4  الشعير
 11 31 1.66 1.3 611 تفاح

 21 1 1.66 1.3 211 تين+زيتون
  6017 الفرع الفالحي لتجزئة حامة بوزيان لسنة: المصدر

خل لحامة بوزيان وأحيانا يكون دا( الجمعة والسبت)وأماكن تسويق المنتوج تكون في السوق األسبوعي 
 قمح صلب،) أنواع من المحاصيل 3 على خدام عزوز ةمستثمر  تتوفر .  المزرعة والمذبح البلدي بكيرة

حيث يحتل القمح الصلب المساحة ( 83)كما يظهره الجدول رقم ( قمح للين، الشعير، تفاح، زيتون 
أما من حيث االنتاج فنجد القمح الصلب في المقدمة بـ .  هـ 82بـ هـ يليه القمح اللين  61األكبر بـ 

 .قنطار 816.4قنطار ثم الشعير بـ  441قنطار متبوعا بالقمح اللين بـ  241

كما نستخلص إهتمام المستثمرة بإنتاج الحبوب نظرا للمساحة المخصصة للمحصول وكذا كمية  
 .االنتاج

 :مستثمرة عبيبسي علي -1-3

كلم، يحدها من الشمال  8.3تقع هده  المستثمرة  في شرق بلدية حامة بوزيان، إذ تبعد عنها بنحو 
حي السخون ومن الشرق مستثمرات فالحية ومنطقة النشاطات الرحالة ومن الجنوب الطريق الوطني 

 . (14)كما تبينه الصورة رقم ومستثمرات فالحية ومن الغرب حي جيش التحرير 13رقم 
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 عبيبسي عليموقع مستثمرة  :مدينة الحامة بوزيان  (09)الصورة رقم  

 
 7102معالجة الطالب + صورة جوية : المصدر

ء المزرعة جماعيا من مديرية أمالك الدولة ادائمين الذين قاموا بكر  2عمال منهم  1تحتوي على 
المجال الفالحي وتمثل يد  قسنطينة وعاملين مؤقتين لم يخضعوا ألي تكوين بل لديهم خبرة مكتسبة في

عاملة موسيمية والعتاد الفالحي المستخدم متطور والنشاطات الممارسة فيها تكون زراعية وأيضا السقي 
لحامة بوزيان وبيع المنتوج ( الجمعة والسبت)بالري وأماكن تسويق المنتوج تكون في السوق األسبوعي 

 . الفالحي للمستثمرة على حاف بعض الطرق التي يكثر فيها الحركة

 6187إنتاج مستثمرة عبيبسي علي لسنة  (:81)الجدول رقم 

الوزن المتوسط  (ق)اإلنتاج  %النسبة  (هـ)المساحة  عدد األشجار 
بالنسبة لكل منتوج 

 على الهكتار 
 11 611 61.33 6.3 641 إجاص
 811 611 66.13 6 631 تفاح

 21 31 3.71 1.3 611 المشمش
 82 1 3.71 1.3 71 تين+زيتون

 65 32.5 3.71 1.3 611 الزعرور
  6017 الفرع الفالحي لتجزئة حامة بوزيان لسنة: المصدر
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،  جاصإ) محاصيل  3نالحظ إنتاج  (82)رقم  بالنسبة لمستثمرة عبيبسي علي ومن خالل الجدول
المحصول الغالب على مستوى مساحة االرض المستهلكة هو االجاص ( مشمش، تفاح، تين، زيتون 

من حيث .% 66.13هـ بنسبة  6من مساحة المستثمرة متبوعا بالتفاح بـ  %61.33هـ بنسبة  6.3بـ 
 .ق لكل منهم 611االنتاج فالمحصول الغالب هو االجاص والتفاح بـ 

 :الوضعية الحالية للمستثمرات الفالحية :ثانيا 

من خالل هدا العنصر سنحاول تشخيص الوضع الحالي لإلنتاج داخل كل مستثمرة من المستثمرات 
 أوالثالث التي تمت دراستها وتبيين عالقتها بالعملية الناجية والتنمية الزراعية لمدينة الحامة بوزيان 

 .الها الجغرافي السكاني  واالقتصادي والية قسنطينة باعتبارها جزء مهم من مج

 :محصول مستثمرة العايش الطاهرطريقة سقي  -1

وتقدر مساحتها بـ  الشرق الشمالتتوفر المستثمرة على أرض منتجة للقمح والشعير تقع في  -   
الصورة كما تبينه  هـ تعتمد في سقيها على مياه واد الرمال حيث يتم سقيها بواسطة مضخات 32.3
  (.13)رقم 

 .سقي المحاصيل من واد الرمال عن طريق مضخات(: 05) الصورة رقم

 
 .6187من التقاط الطالب : المصدر                               

وتنتج هذه  .وذلك يعود إلى قلة الموارد المائية وكذلك التساقط الذي ال يمكن االعتماد عليه بشكل كلي
مين أبغية ت وجه إلى مخازن الدولةتي توال من القمح والشعير قنطار  8821سنويا ما يقدر بـ  األرض
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سقي مختلف االشجار المثمرة الزيتون والتين والزعرور  يعتمدوأيضا  .الغداء لسكان المدينة الحقا 
 . جاص والمشمش والخوخ على المياه السطحية والمتمثلة في واد الرمالواإلوالتفاح 

 رض خاصة بالقمح غير مستغلة في الزراعةأجود البيوت البالستيكية شمال المستثمرة في و اضافة ل
لك اشجار الزيتون في مستثمرة عايش الطاهر كما توضحه الصورة ذو ك (12)كما تبينه الصورة رقم

 (. 17)رقم 

 .توضح بيوت بالستيكية غير مستغلة(: 06)الصورة رقم

 
 .6017التقاط الطالب من : المصدر               

 (.17)للزيتون والتفاح كما توضحه الصورة رقم ه المستثمرةذهنه يوجد نوعان من المشاتل في أكما 

 .توضح أشجار الزيتون(: 07)ة رقمصور 

 
 .6017من التقاط الطالب : المصدر                                             
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 .توضح المشاتل في المستثمرة (:08)الصورة رقم

 
 .  6187من التقاط الطالب : المصدر  

وشاحنة وسيارة إدارية وأخرى معطلة وهي جرارات  3وفيما يخص العتاد الموجود بالمستثمرة يوجد 
 وجراران من نوع سيرتا قديمة جدا وغير صالحة (tracteur a chenille)شاحنة وجراران بسير جر
  .ويعتبر غير كاف مقارنة بالمحاصيل المختلفة التي تنتجها المستثمرة .(81)كما توضحه الصورة رقم 

 .توضح عتاد مهمل(: 09)الصورة رقم

 
 .6017من التقاط الطالب : المصدر                                                         
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وجود محطة تصفية المياه بالقرب من المستثمرة وعدم ايصال األنابيب إلى المستثمرة لوجود عائق  -
 .( 81)كما توضحه الصورة رقم  والمتمثل في واد الرمال عدم ايجاد الحلول من طرف المسؤولين

 .توضح محطة تصفية المياه(: 10)الصورة رقم

 
 .6017الطالب  من التقاط: المصدر                      

 

 :طريقة سقي محصول مستثمرة خدام عزوز -6

هـ  41وتقدر مساحتها بـ  الجنوبتتوفر المستثمرة على أرض منتجة للقمح والشعير تقع في  -     
هـ في 8861.4ويقدر انتاجها ( 88)كما توضحه الصورة رقم ( بئر)باطنية تعتمد في سقيها على مياه 

نتاجها 111ما االشجار المثمرة عددها هو أالسنة و    . سنويا ق 31يقدر بـ  وا 

 .البئر المستغل(: 11)الصورة رقم

 
 .6017من التقاط الطالب : المصدر             
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 (.86)مستثمرة خدام عزوز لديها أشجار الزيتون والتين وأشجار التفاح فقط كما توضحه الصورة رقم 

 .االشجار المثمرة في المستثمرة (:12)الصورة رقم

 
 .6017من التقاط الطالب : المصدر                                                                                      

 :العتاد المتوفر في المستثمرة المستعمل في النشاط الفالحي يتمثل في  -

بعض العتاد ( 83)كما تبين الصورة رقم  (البذور)الزرع درس و آلة حصاد و و ثالث جرارات*     
 .الموجود

 .تبين العتاد في المستثمرة(: 13)الصورة رقم

 
 .6017من التقاط الطالب : المصدر                       
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وتعتمد المستثمرة تربية الحيوانات األبقار واألغنام وتربية الدواجن وبيع اللحوم للجزارين وفي األسواق 
بقرة   31وسوق الخروب وعدد األبقار الموجودة فيها ( بوصوف)بولقان التجارية حامة بوزيان وسوق 

  .ار في المستثمرة بعض األبق( 84)كما تبين الصورة رقم  4111وعدد الدواجن  811وعدد األغنام 

 .تبين األبقار في المستثمرة(: 14)الصورة رقم

 
 .6017من التقاط الطالب : المصدر                                 

كما  لتر يومي 311إلى  431في حافظة التبريد يوميا والمقدرة بـ ويتم جمع حليب األبقار يوميا  -
 (.83)توضحه الصورة رقم 

 .توضح حافظة التبريد (:15)الصورة رقم

 
 .6017من التقاط الطالب : المصدر                                                           
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 :طريقة سقي محصول مستثمرة عبيبسي علي -3

التين والزعرور  وتقدر +تتوفر المستثمرة على أرض منتجة لإلجاص والتفاح والمشمش وزيتون - 
حيث يتم  حمام الزواوي المار بمحذات المستثمرةهـ تعتمد في سقيها على مياه واد  1.72مساحتها بـ 

سقيها بواسطة مضخات وذلك يعود إلى قلة الموارد المائية وكذلك التساقط الذي ال يمكن االعتماد 
 .(82)كما توضحه الصورة رقم  عليه بشكل كلي

 .سقي المحاصيل من واد حمام الزواوي(: 16)صورة رقم 

 
 .6017من التقاط الطالب : المصدر                         

 (.81)في مستثمرة عبيبسي علي يوجد بيت بالستيكي خاص بالطماطم كما توضحه الصورة رقم 

 .بيت بالستيكي(: 17)صورة رقم

 
 .6017من التقاط الطالب : المصدر                                                    
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التين + يوجد في مستثمرة عبيبسي علي عدة منتوجات من اشجار التفاح والزعرور والمشمش والزيتون
 (.81)واالجاص كما توضحه الصورة رقم 

 .االشجار المثمرة(: 18)صورة رقم 

 
 .6017التقاط الطالب من : المصدر                                                                                     

 :سلبيات وايجابيات المستثمرات الزراعية المدروسة   -9

                                                                                  :                                                                                                                            السلبيات -9-1
النقص الكبير في العنصر األساسي أال وهو الماء واستعمال مياه الصرف الصحي في 

 (.وادي الرمال)السقي بالري 

 .التوسع العمراني الجائر على حساب االراضي الزراعية -

 (.اإلرث)العائلة المالكة بالتجزئة أخرى إلى ملكيات أصغر منها تقسيم األراضي بين أفراد -

 .سوء التسيير والتحكم في الوحدة نتاجية -

 .االستهالك الذاتي للمنتوج من طرف السكان المحليين بسبب غياب مراقبة حقيقية للمزارع -

 .نقص الخبرة لدى العمال -

 .ا غياب شبكة المواصالتوجود صعوبة كبيرة في تسويق المنتوج لعدة أسباب منه -
 .أي غياب الدعم من طرف مؤسسات الدولة( عائدات اإلنتاج)التمويل الذاتي   -
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 . مما يجعلها خارج المخططات المستقبلية PDAU، POSعدم المشاركة في مشاريع  -
 .رغم أهمية المستثمرة في تطوير وتنمية المدينة إال أنها نادرا ما تكون ضمن مخططات المدينة -

نشاء سد بني هارون المؤثر على المنطقة بدوام طبي 81 عة المناخ وخاصة التساقط المتذبذب وا 
 .الرطوبة العائدة على الزراعة باألمراض

 في بعض االحيان عدم التأمين على االرض والعمال. 
  تموضع مستثمرة  خدام عزوز وعبيبسي بالقرب من مصنع االسمنت والذي يؤثر عليها سلبا 

 :اإليجابيات -9-6

 التأمين على األرض والعمال. 
 احتواء المستثمرة على مختلف التجهيزات الضرورية والعتاد الفالحي عامة. 
 (.أرض زراعية خصبة)تموقع المستثمرة ضمن مجال زراعي 
 القرب المكاني. 
 إنخفاض قيمة نقل الموارد اإلنتاجية. 
 أغلب عمليات البيع تجري في المستثمرة. 
  العاملةتوفر اليد. 

 :اقتراحات وتوصيات للتدخل:  ثالثا 

  بعد أن تعرضنا لتحليل ظاهرة الزراعة الشبه الحضرية ومعرفة أسبابها والعوامل المؤثرة فيها
 ومدى انعكاساتها بمدينة حامة بوزيان  و ما تركته من نتائج سلبية على منطقة الدراسة ،
سنحاول فيما يأتي تقديم بعض التوصيات واالقتراحات للتدخل المجالي وتحسين الوضع 
االقتصادي والتنموي  الحالي بالمدينة والوالية  ودلك من خالل تبيين مختلف طرق التدخل 
عموميا على مستوى كل من المدينة حامة بوزيان ثم الوالية قسنطينة او محليا فيما يخص 

ية الثالث المحتارة في هده الدراسة ومن اجل الوصول إلى تنمية  زراعية شبه المستثمرات الزراع
الصبغة التنافسية محليا و وطنيا  مع األخذ بعين االعتبار العناصر األساسية التي  ذاتحضرية 

 .تمكن من تجسيد مشروع التهيئة المقرح على ارض الواقع 
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 :ية قسنطينةوالو مدينة حامة بوزيان لعلى المستوى العام  -1

  المحلية األسواقوتنظيم ( الجملة والتجزئة)وجعله مغطى  األسبوعيتهيئة السوق. 
 ـال كل من  إدماج المستثمرات ضمنPDAU  ـو الPOS  باعتبارهما األداتين األساسيتين للتخطيط

 .المجالي داخل المدينة الجزائرية والتسيير
  طرف مؤسسات الدولة المتعلقة بالنشاط الفالحي الدعم المالي للمشاريع الكبيرة والصغيرة من

وترقية تثمين الحرف الريفية بدعم النشاطات الفالحية والتربية الحيوانية، ودعم السكان الذين 
 .الحضرية خاصةوالشبه  ريفية يعيشون في المناطق ال

  وضع قوانين ردعية ومحكمة تتعلق بالتعدي والبناء على حساب االراضي الزراعية خاصة 
 .الخصبة وسياسة تنظم حدود البلدية

 ها والحد من النزوح الريفي بالسكان  تثبيتل مستثمراتالمجاورة لل مبعثرة ال ريفيةتنمية التجمعات ال
 .وبقاء السكان في مناطقهم االصلية وهذا لفك الضغط على مركز المدينة

  تحقيق  وبالتالي االقتصاديةوالمنافسة لالستمرارية قوية وقابلة  مستثمراتتل وتكوضع قانون لضم
 .التنمية الزراعية للمدينة

  توسيع المساحات الزراعية الفعليةSAU على مستوى المدينة. 
 مع الظروف المناخية ونوعية التربة ماشيا  تكثيف الزراعات. 
 عن طريق اجراء  المرافقة التقنية للمستثمرات في طريقة السقي باألجهزة الحديثة وصيانتها

 .المختلفةات التربص
 برمجة أيام تكوينية للفالحين بالمعاهد من قبل المختصين في االرشاد الفالحي لرفع االنتاج. 
 والسهر على تطبيق ( الفالحي)إنشاء هيئات مختصة في التنظيم العقار الحضري والشبه الحضري

 .القوانين ونذكر منها منع تقسيم وتجزئة المستثمرات الفالحية

 :المختارة المستثمراتب المستوى الخاص على -6

  ات ألنها منعدمةبحدود المستثمر  العموميةاإلنارة تشجير ووضع. 
 الشتاءفصل خاصة في ( الطرق) تسهيل شبكة المواصالت. 
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 لسقي المياه  المستثمرات الزراعية الخاصة بهم لتوفيرداخل  اآلبارحفر المزارعين على  عتشجي
   .خاصة وان المدينة تستفيد من طبقة معتبرة من المياه الجوفية غير مستغلة بعد ألراضي الزراعيةا

 بشؤون المزارعين المختلفة تي عنىاالنخراط في الجمعيات المحلية والوطنية المختلفة ال. 

 :المقترح من اجل تنمية زراعية مستدامة للمدينة مشروع ال -3

   :مدينة حامة بوزيانالبطاقة الشاملة لسوق األسبوعي  -3-1   

 13يتموضع السوق األسبوعي جنوب مدينة  حامة بوزيان يحده من الشمال الطريق الوطني رقم     
 13المؤدي إلى سكيكدة ومستثمرات فالحية ومستثمرة عبيبسي علي ومن الشرق الطريق الوطني رقم 

جنوب غابة ومن الغرب المؤدي إلى قسنطينة وحي السكة الحديدية ومستثمرة خدام عزوز ومن ال
 .(86)كما توضحه الصورة رقم  وحي الجبانة 13الطريق الوطني رقم 

 .تمثل موقع السوق األسبوعي حامة بوزيان(: 16)الصورة رقم

 
 .6187الطالب معالجة + صورة جوية : المصدر
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المؤدي إلى ديدوش مراد  13يكتسب السوق السوق األسبوعي موقع هام بمرور الطريق الوطني رقم 
المؤديان إلى قسنطينة وقربه من المستثمرات  13متجها نحو سكيكدة والطريقين الوطنيين رقم 

وبيع المدروسة خدام عزوز وعبيبسي علي وقربه من السكة الحديدية ويتم بيع السيارات بيوم االربعاء 
الخضر والفواكه يوم الجمعة والسبت وهو عبارة عن أرض ال يحتوي على التجهيزات الالزمة للتجار 
والزبائن يحتوي فقط على دورة مياه بدون تأثيث ومحل تجاري ومقهى ال تلبي إحتياجات التجار وال 

ز، عبيبسي عايش الطاهر، خدام عزو )الزبائن  وأيضا مشكل تسويق منتوجات المستثمرات الثالث 
وهذه األسباب التي دفعت بنا إلى إنجاز مشروع الجملة للمنتوجات الفالحية بكل التجهيزات ( علي

 .(61)كما توضحه الصورة رقم  الالزمة

 .  دورة مياه ومقهى ومحل تجاري(: 20)الصورة رقم 

 

.6187من التقاط الطالب : المصدر       
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 : مخطط المبدأ  شرح -9

بعدما تعرفنا على الموقع وحالة منطقة السوق األسبوعي والمشاكل التي يعاني منها إقترحنا تجهيزات 
 :وهي كالتالي( 13)كما يوضح المخطط رقم الالزمة واحتياجات التجار والزيائن أثناء البيع والشراء 

ا كشك ومركز سوق الجملة للمنتوجات الفالحية ويحتوي غرف تبريد وعلى ساحة يكون في وسطه -8
 .بريدي

 .صالة عرض لألدوات الفالحية وتعليب الخضر والفواكه -6

 :تجهيزات ترفيهية -3

.مقهى -      

.مطعم -      

.قاعة صالة -      

. قاعة عالج -      

.مركز أمن -4  

.مقر مفتيشية التجارة -3  

.مقر لشركة التأمين -2  

.نزل -7  

.مكان للتخلص من النفايات -1  

.راتاشاحنات والسيمواقف لل -6  

.يمثل مخطط المبدأ(: 30)المخطط رقم   

 .يمثل مخطط التهيئة المقترح :(30)المخطط رقم 
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   :الفصل خالصة

من التحقيق الميداني الحظنا أن المستثمرات الثالث لديها انواع من المنتوجات لألشجار المثمرة     
وذو انتاج ال بأس به رغم قلة توفر االمكانيات لنقص الدعم من طرف المسؤولين في القطاع الفالحي 

تثمرات وعدم وجود إختصاصين في المسوخاصة مشكل التسويق لإلنتاج وأيضا نقص في المياه 
 .والعمال اكتسبوا المهنة بالخبرة ويجب برمجة أيام تكوينية وتدريبية
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:العامةالخاتمة   

و الحضري  ينالمؤثرة على توازن المجال نشاطات االقتصاديةالحضرية من أهم ال زراعة الشبهتعد ال  

الحضرية  ةوتطور الحياا درجة تنميتها ذكو بالمدينة إذ يعكس وجودها الواقع المعيشي للسكانالريفي 

ة زيادة السكانيحجم ال و( المجالي)حيث يجب أن يكون توزيعها متناسبا مع التوسع العمراني   ،بها

 .و متطلباتهم المخلفة  سكانالمواكبة احتياجات  السنوية داخلها لكي تمكن من

لدراسة باعتبارها واحدة من المدن التي شهدت ه اذهكعينة لحامة بوزيان وقد وقع اختيارنا على مدينة ال

العقار سكانيا وعمرانيا متزايدا خاصة في اآلونة األخيرة ما أدى إلى ظهور مشاكل على مستوى نموا 

للمجاالت التكاملية في التركيب الوظيفي  كبير نتج عنه اختالل  بها خاص العقار الزراعي و الذي

ع وبساتين رو الريف القريب منها مزا المتروبولية  قسنطينة  لمدينةالشبه الحضرية المتوضعة بين ا

 .مدينة الحامة بوزيان 

من  في الوظائف الحضرية من جهة والزراعية  لا االختالأن هذ  ةالدراس هذه كما تبين لنا من خالل

ناتجة عن عدم توافق المخطط العمرانية والخروق القانونية اللتجاوزات جهة أخرى يعود أساسا الى ا

التوجيهي مع المتطلبات واألهداف اإلستراتيجية للتهيئة العمرانية التي تحدد لكل مدينة مكانتها 

في  تراجعأوضحت نتائج الدراسة والمعاينة الميدانية وجود  ضمن الشبكة الحضرية حيث ووظائفها 

أن هذا التوزيع غير   إذ الخاصة أو العمومية  مستثمرات الزراعية بالمدينة التوزيع المجالي لمختلف ال

إضعاف مستواها لمدينة، أدى إلى ا ضواحيعبر مختلف   األخيرةالمتجانس وغير المتوازن لهاته 

اإلنتاجي السنوي من المحاصيل الزراعية والخضراوات والفواكه وانعكس سلبا على مستواها 

 .رها االقتصادي العام وبالتالي على تنمية المدينة وتطو

تعرف بمناطق الطرد كونها  أخرىإلى استحداث مناطق جاذبة للسكان، ومناطق  فيما بعد  أدى  كما

مهمشة حضريا من ناحية الخدمات المقدمة للسكان، فهي قطاعات موجهة للوظيفة السكنية بالدرجة 

 .قطاعات المدينة حسب درجة التجهيزكما توصلنا إلى تصنيف  األولى

مستوى جملة من االقتراحات للتدخل على  بإعطاءوعلى ضوء النتائج المستخلصة قمنا         

ه الدراسة من اجل تحسين مردوديتها ونسبة إنتاجها ذالمستثمرات الزراعية الثالثة المختارة كعينة له

في المواسم الزراعية المقبلة معتمدين على نتائج االستبيانات الموزعة على كل من عمالها 

نجاز مشروع إ إلى اقتراح  م إضافة 6102ه السنة ذها خالل هبالقائم رييها و تشخيص الوضع وإدا

مدينة والمدن المجاورة لها لتجاوز تغطية العجز الموجود في ال من خالله حاولنا  ( سوق)تجاري 

نة العجز الواضح على مستوى مدينة الحامة بوزيان من جهة ومحاولة التكامل االقتصادي بين المدي



78 
 

والعاصمة اإلقليمية قسنطينة من جهة أخرى كما كان من قبل ثم وصوال إلى الهدف األكبر وهو 

لك عن طريق اعتماد سياسة االهتمام بالزراعة الشبه ذتنمية المدينتين وانتعاشهما اقتصاديا و

الحضرية وتفعيل دور المجاالت الشبه الحضرية كمكون أساسي وفعال في عملية تنمية المدينة 

 . زراعيا و اكتفائها اقتصاديا

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   قائمة المراجع

 
 : المراجع باللغة العربية -1

  الكتب 

الطبعة االولى دار النهضة العربية للنشر بيروت سنة .  2عبد اهلل عطوي ، جغرافية المدن ج الدكتور  -
 00-88880رقم الكتاب   2002

 .اإلسكندرية، مصر -للتنمية، المكتبة الجامعيةرشاد احمد عبد اللطيف، أساليب التخطيط   -
مقتبس من د صبري مصطفى صالح، اإلرشاد الزراعي أساسياته وتطبيقاته، مركز االسكندارية  -

  .، 2006شارع الدكتور مصطفى مشرفة، مصر،  68للكتاب 
شكالية الدعم واالستثمار في ظل االنضمام إ - لى  المنظمة غردي محمد، القطاع الزراعي الجزائري وا 

 . -0-العالمية للتجارة، أطروحة الدكتورة في العلوم االقتصادية، كلية االقتصاد جامعة الجزائر
  .الزراعة العربية، دار المطبوعات الجديدة، مصر: عثمان أحمد الخولي ومحمود محمد الشريف -
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 اج المستثمرة خاصة خالل العشر سنوات األخيرة ؟ وكيف دلك ؟ تهل للمناخ اثر على ان-6-

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 فعالة في مشروع تنمية المدينة ؟ أداةن يكون العقار الفالحي الشبه الحضري  هل يمكن ا -3-

 ...........................ال..............نعم   

في حالة اإلجابة بنعم كيف دلك من وجهة نظرك 

.....................................................................................................................................................؟

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 به الحضري؟  تقدم لتطوير الزراعة في  المجال الش أنمادا يمكن للمدينة  -3-

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 اهم في مشروع تنمية المدينة وتطورها ؟ كيف يمكن للمجال الشبه الحضري الزراعي أن يس-4-

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.................................................................................................................................... ................... 

 حماية المناطق الشبه الحضرية  وأدوات أساليب

 هل لتوسع المدينة اثار سلبية على المستثمرة ومساحتها اذكرها ؟*

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................
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.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 تقدم لتطوير الزراعة في  المجال الشبه الحضري؟   أنلمدينة مادا يمكن ل*

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

وضواحي المدن الكبرى في ( الزراعية خاصة)اتيجيات الواجب إتباعها لحماية المناطق الشبة حضرية ما هي االستر*

 رأيك ؟

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

 شكرا على تعاونكم 



  2002و  2002التساقط السنوية ما بين : مدينة حامة بوزيان:  (02)الجدول رقم  

 2002 2002 2002 2000 2000 2002 2002 2002 2002 2002 2002 السنة

التساقط 
/ ملم)

 (السنة 

200 22222 22222 22022 22222 22222 22022 22022 20222 22222 222 

 20022الباي محطة االرصاد الجوية عين :المصدر 

 20022التساقط الشهري لسنة : مدينة حامة بوزيان (: 02)الجدول رقم 

 أوت جويلية جوان ماي أفريل مارس فيفري جانفي  ديسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر االشهر
 222 0222 0222 2222 2222 2222 2222 0222 0222 222 222 220 (لمم)التساقط

 20022الباي  محطة االرصاد الجوية عين:المصدر 
 

 2المتوسطات الحرارية السنوية(: 02)الجدول رقم 

 السنة 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2000 2000 2002 2002 2002
الحرارة  2202 0022 0222 0222 2222 2222 2222 2022 0222 0222 0222

(°م)  
 20022محطة االرصاد الجوية عين الباي : المصدر

 

 20022معدل الحرارة الشهرية المتوسطة لسنة  ( :02)الجدول رقم 

جوا ماي أفريل  مارس فيفري جانفي االشهر
 ن 

أكتو  سبتمبر أوت جويلية
 بر

 ديسمبر نوفمبر

222 0222 0222 222 222 220 (°م)الحرارة
2 

2222 222
2 

2222 022
2 

0222 222 

 20022محطة االرصاد الجوية عين الباي : المصدر

 

 



 

 2002العالقة بين الحرارة و التساقط لسنة :(02)الجدول رقم

 ديسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر اوت جويلية جوان ماي أفريل مارس فيفري جانفي األشهر
 00222 2220 0220 0222 022 0 0222 2022 222 02022 20 2222 التساقط
 222 0222 0222 2222 2222 2222 2222 0222 0222 222 222 220 الحرارة

 20022محطة األرصاد الجوية عين الباي  :المصدر

 

  2تطور التساقط: مدينة حامة بوزيان(:02)جدول رقم 

 2002 2002 2002 2000 2000 0222 0222 0222 0222 0222 0222 السنوات

 202 222 222 202 222 222 222 200 222 202 222 التساقط

 20022الديوان الوطني للرصد الجوي قسنطينة : المصدر

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  .2002عدد إطارات مديرية المصالح الفالحية بوالية قسنطينة سنة :  (12)جدول رقم

 .2002مديرية المصالح الفالحية : المصدر

 زيغود يوسف حامة بوزيان ابن زياد عين اسمارة عين عبيد الخروب 
القسم  

الفرعي 
 الفالحي
 الخروب

المندوبية 
 الفالحية

القسم 
 الفرعي 

عين 
 اعبيد

 القسم الفرعي المندوبية الفالحية
 عين اسمارة

القسم  المندوبية الفالحية
 الفرعي

 ابن زياد
القسم  المندوبية الفالحية

 الفرعي
حامة 
 بوزيان

القسم  المندوبية الفالحية
 الفرعي
زيغود 
 يوسف

 المندوبية الفالحية

أوالد  الخروب 
 رحمون

عين 
 اعبيد

ابن 
 باديس

عين 
ابن  قسنطينة اسمارة

 زياد
مسعود 
 بوجريوة

حامة 
 بوزيان

ديدوش 
 مراد

زيغود 
 يوسف

بني 
 حميدان

                   

 0 3 5 2 3 4 2 0 4 2 2 4 3 0 3 2 6 6 مهندسون
 5 4 2 7 7 2 4 5 3 7 8 3 5 4 3 6 5 5 تقنيون

مجموع  5 7 7 2 10 6 6 5 7 2 10 7 8 4 6 8 11 11 المجموع
  الوالية
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 الملخص

 فوقها العمران إمتداد نتيجة وذلك يوم بعد يوما تتناقص بالمدن المحيطة الزراعية األراضي إن    
األراضي  حساب على الحضري التمدد ظاهرة أصبحت لقد و العالم، في التحضر نسبة زيادة بسبب

 فالحي وسط في الشمال في الجزائرية المدن أغلب وقوع بسبب الجزائر في معروفة ظاهرة الزراعية
 هده الظاهرة أمام من الحامة بوزيان بوالية قسنطينة  مدينة تنج ولم ,خصبة زراعية ومحاطة بأراضي

 أخرى جهة من  المهيأة  المجال وقلة جهة من المجال على المتنامي والطلب التزايد السكاني المرتفع
 .جدا وجيدة جيدة مردودية ذات خصبة زراعية أراضي على حساب 

 حديقة تعتبر كانت حيث وفير إنتاج ذو خصب زراعي كحوض عرفت التي بوزيان حامة مدينة    
 حساب على وتوسع معتبرة سكنية زيادة المدينة عرفت األخيرة الفترة في نه إال قسنطينة، خضروات
 بدورها أخذت والتي بالمنطقة صناعية وحدات ظهور وكذا الحضرية، شبه بالمناطق الزراعية األراضي

 .بيئية مشاكل في وتسببت األراضي هذه من قسطا
 والريف المدينة بين العالقات إشكالية حول يتمحور الذي البحث، موضوع محتوى تشكيل أجل من     

 ثالثة اجزاء، إلى عملنا تقسيم المفيد من أنه اعتقدنا بذلك القيام أجل مشروع تنمية المدينة، ومن في
 حيث

 شبه الحضري، والزراعة شبه والمجال عامة، المفاهيم بعض بعرض األول الجزء في إهتممنا
 بوزيان، حامة مدينة بدراسة فيه قمنا الموضوع جوهر يعتبر الذي الثاني الجزء في أما الحضرية،

ظاهرة  حول رأيهم لمعرفة عمال ثالثة مستثمرات مع مقابالت إجراء و بالبلدية، الزراعة وضعية وتحليل
الزراعية، وقمنا بمشروع سوق الجملة  التنمية تعيق التي والصعوبات المدينة من والقرب التحضر،

مع تقديم مشروع   والتوصيات اإلقترحات بعض بوضع قمنا األخير في و للمنتجات الفالحية،
 .الزراعية لحل مشاكل والنقائص في هذه المستثمرات األراضي على اقتصادي تنموي للحفاظ

 

 الكلمات المفتاحية 

 المدينة  –التنمية الزراعية  –الزراعة الشبه الحضرية  –المجال الشبه الحضري 
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