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فهرسال  

 مقدمة

 الخصائص الطبيعية

 و تعبئتها الوطنية الطبيعية اإلمكانات المائية 

 التطور الزمني لدرجة الحرارة

على الموارد المائية  التغير المناخيتأثير  

 و العجز في هطول األمطار المكاني التطور الزمني و

 استراتيجية االستجابة



بسبب موقعها الجغرافي في المنطقة القاحلة وشبه القاحلة، تخضع الجزائر لظروف فيزيائية ومناخية غير 

.بلد يعاني من ندرة المياه ويصنف في فئة البلدان ذات الموارد المائية الشحيحة مواتية، جعلت منها  

 :يلي تتنبأ نماذج المحاكاة المناخية في مناطق البحر األبيض المتوسط بما 

 اضطراب أنماط هطول األمطار 

اتجاه تنازلي في هطول األمطار 

 زيادة التبخر 

 زيادة ملحوظة في وتيرة الجفاف والفيضانات. 

 :يليوبالتالي، فإن عدم االنتظام المكاني والزمني الكبير في هطول األمطار يشكل تهديًدا دائًما لما 

  التربة والزارعة 

  تغذية المياه ألجوفية 

 الجريان ألسطحي 

وملء السدود التوحل 



 

Région Saharienne 

(84%) 
P < 100 mm 

Pop. 10% 

Région Tellienne 

 (7%) 

Bande de 100 – 150 km 

P : 1 200 à 400 mm 

Pop. 65% 

Hauts Plateaux  

(9%) 

Bande de 300 – 350 km 

P : 400 à 250 mm 

Pop. 25% 

مليون كيلومتر  2.4تبلغ مساحة األراضي الجزائرية 

 :منتتكون  .مربع

   والساحل،سلسلة التل  •

سلسلة األطلس التي تمتد على طول السهول المرتفعة  •

  جنوبًا،

 .الصحراء الكبرى التي تمتد إلى ما بعد جبال األطلس •

عبارة عن صحراء حيث ( ٪ 87)البالد  معظم 

تساقط األمطار منعدم تقريبًا، ولكنها تأوي موارد 

.األحفوريةكبيرة من المياه الجوفية   

٪ من المياه 90تقع  .متجددةلديها موارد مائية  .المتوسطييتميز الجزء الشمالي من البالد بمناخه 

 .٪ من األراضي7السطحية في منطقة التل التي تغطي حوالي 

.مناخية متناقضة بشدةمجموعات كبيرو  تظارسيتتميز البالد أيًضا بتفاوت   

 الخصائص الطبيعية



 إمكانات المياه الطبيعية 

3مليار م  18  

 المناطق الشمالية

 3مليار م  12.5 

 السيالن السطحي

 3مليار م  10.5

 الموارد الجوفية المتجددة 

 3مليار م  2.5   

 المناطق الجنوبية

3مليار م  5.5  

 السيالن السطحي 

3مليار م  0.5  

األحفوريةالموارد الجوفية   

3مليار م  5  

 الوطنية الطبيعية اإلمكانات المائية 



مليار متر مكعب 11.20الحجم المعبأ سنويا    

مليار متر  6.60المياه الجوفية من 

 (58.9 ٪)مكعب 

مليار متر  3.80: المياه السطحيةمن 

  ،(33.9 ٪) مكعب

مليار متر  0.76: تحلية مياه البحرمن 

 (٪6.8)مكعب 

 0.05: مياه الصرف الصحي المعالجة من 

 (٪0.4)مكعب مليار متر 

مليار متر  0.30) يةاتالصناعية والخدمالستخدامات ا

مليار متر  7.31)الزراعية الستخدامات ا  (سنة/ مكعب 

   (سنة/ مكعب 

مليار متر  3.60)المنزلية الستخدامات ا

   (سنة/ مكعب 

 اإلستخدماتتعبئة الماء و 



Evolution et tendance de la pluviométrie

Station d'Alger (1922-2012)
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Evolution et tendance générale  la pluviométrie 
Station d'Oran (1922-2012) 

Pluie. An en (mm) Moy.Arith en (mm) Moy.Mob de 5 ans en (mm)

Evolution et tendance de la pluviométrie 

 Station de Constantine (1922-2007) 
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 محطات أمثلة فحص إن

  وهران، العاصمة الجزائر

 بوضوح يظهر وقسنطينة

 لسقوط التنازلي االتجاه

 .البالد شمال في األمطار

 التطور الزمني لهطول األمطار



أكد تحليل تراكمي بسيط االنخفاض في هطول األمطار منذ منتصف السبعينيات ، والذي يمكن أن يتمركز حول عام 

1976 

:فترتين تم تحديد   

 

  1976فترة ماطرة قبل عام ، 

 

  1976فترة جفاف بعد عام. 



----------------------   Isoligne 300mm (1942-1989) 

-------------  Isoligne 200mm (1942-1989)  

 1913للفترة من  شومونيُظهر فحص الخرائط التي وضعها 

، و تلك الخاصة بالوكالة الوطنية للموارد المائية  1963إلى 

، أن الخطوط  2004-1965و 1989-1942للفترتين 

تزحف بشكل ملحوظ باتجاه  هطول األمطارل المتساوية

.الشمال  

في الواقع، يُظهر  .الجزائرهذا التطور هو مؤشر لتغير المناخ في 

مم أن اإلزاحة باتجاه  300-200-100فحص الخطوط المتساوية 

.كيلومتر 100الشمال يمكن أن تصل إلى مسافات تزيد عن   

·        Carte de Chaumont pour la période 1913-1963 

هطول ل لمتوسط السنويلالتطور المكاني 
 األمطار



 عجز هطول األمطار



محطات   10شمل تحليل التطور الزمني لدرجة الحرارة 

)ONM)   وهران : تغطي التراب الوطني بشكل كاف ،

،  عنابة،  قسنطينة، ( الجزائر)البيضاء ، دار  الشلف

.وغرداية، بشار بسكرة ، الجلفة ، البيض   

تم تأكيد جودة البيانات من خالل تطبيق اختبارات 

 التراكم المزدوج

 :المحطاتبالنسبة لمتوسط درجات الحرارة السنوي لجميع 

درجة مئوية خالل  1انخفضت درجة الحرارة بشكل دائم بنحو 

 ، 1980-1970الفترة 

 .1975من حوالي عام  زيادة تدريجية في درجات الحرارة 

 التطور الزمني لدرجة الحرارة



:يرتبط هطول األمطار بالجريان السطحي بالعالقة التالية  

 :مع

: Ea  (مم) بـطبقة مياه الجريان السطحي عند مخرج حوض المياه 

Pa : (مم) بـهطول األمطار المكاني السنوي على حوض المياه  

L   : (مرتبطة بالتبخر والتبخر)اإلقليمية المعلمة المناخية   

 

، وهو يحدد الفرق المعبر عنه بين المطر والجريان السطحي L  =  13.5بالنسبة لشمال الجزائر، يكون في المتوسط 

 .المعدل وفقًا لقانون الجذر العادي

٪ على التوالي من 40إلى  20وبعده عجًزا في الجريان السطحي بنسبة  1976وأظهرت المقارنة بين الوضعين قبل 

 ..شرق البالد إلى غربها

        ٪20-لشرق ا         ٪ 30-الوسط          ٪40-لغرب ا

 التأثير على الجريان السطحي 



 .السدود إلى التدفقات متوسط على محسوس أثر 1976 عام منذ األمطار هطول النخفاض كان

 

 بكثير أكبر بنسبة 1976 عام منذ الوافدة التدفقات متوسط في حاًدا انخفاًضا النتائج تظهر التالية، الجداول في

 .البالد غرب في للسدود بالنسبة خاصة األمطار، هطول في االنخفاض من

 التأثير على التدفقات الداخلة للسدود



 مغنية سهل في المثال سبيل على ، األسفل نحو عام بشكل موجهة أنها البيزومترية المستويات سلسلة فحص يوضح

  عين سهل وعن أمتار 5 من ألكثر الجوفية المياه منسوب متوسط انخفاض عن مسؤوالً  المستمر الجفاف يكون حيث

   .م 2 من من أكثر الوسيرة

 ، الضخ وتأثير الجفاف تأثير بين للتمييز قيمة أداة هي الجوفية المياه طبقة نمذجة

  .1976 عام وبعد قبل األمطار هطول لحاالت المحاكاة عمليات إجراء تم

 بشكل االنخفاض هذا أثر وقد ، الجوفية المياه طبقات في المساهمات في كبيًرا انخفاًضا الحظنا ، التالي الجدول في

  بنسبة وسطال يليها ، ٪73.7- إلى وصلت انخفاضات أكبر سجلت والتي الغرب في الجوفية المياه طبقات على خاص

-26.9٪  

 التأثير على تغذية طبقات المياه الجوفية



من أجل تسليط الضوء على حجم هذه  .والمدمرةكما يصاحب تغير المناخ ظواهر متطرفة مثل الفيضانات المفاجئة 

 .الظواهر، تم أخذ خرائط متوسط هطول األمطار الجافة والرطبة لمدة عشر سنوات في االعتبار

 

يكشف فحص هذه الخرائط عن وجود فروق ذات داللة إحصائية بين هطول األمطار السنوي الجاف والرطب لمدة 

، مما يدل على أن ظاهرة الجفاف والفيضانات تعاني  ( كم 200بعض خطوط تساوي أكثر من  انزياح)سنوات عشر 

 .منها بشدة مناطق معينة من الجزائر

 الظواهر المتطرفة



 ، (وزو تيزي - الجزائر) الجزائر من الوسطى المنطقة إجتاحت التي الكبرى 1974 مارس فيضانات نتذكر أن يمكننا

 ، الواد باب في 2001 نوفمبر في المأساوية واألحداث ، 1984 و 1973 و 1969 في وسكيكدة عنابة فيضانات

  .والبيض وبشار غرداية وفيضانات

 

 من وخيمة عواقب إلى أدى مما المياه غضب من بلدية 300 من أكثر عانت ، 2013 إلى 2000 من الفترة خالل

 مصحوبًا هذا كل كان الحظ، ولسوء الفنية، والمنشآت للمنازل وتدمير الممتلكات، في وخسائر ، كبيرة مادية أضرار

 .األرواح في بخسائر

2008 غردايةفيضانات  2010 عنابةفيضانات    2001فيضان باب الواد      



تعتمد استراتيجية التكيف التي تم تطويرها من خالل المخطط الوطنى للماء 

المتعلق  2005أغسطس  4المؤرخ  12-05و التى تستند إلى القانون 

 :بالمياه ، والذي يكرس الحق في الماء على

استراتيجية االستجابة   

 إنشاء خالل من السطحية المياه موارد تخزين في الوطنية القدرات تعزيز •

 متر مليار 8.30 التخزينية طاقتها تبلغ سدا 80 حاليا يوجد . جديدة سدود

 مكعب،

 الكبيرة للمدن المياه إمدادات لتأمين ، التقليدية غير المياه موارد تعبئة  •

 األراضي ري وتعزيز البحر مياه تحلية خالل من الساحلية والمناطق

   .المعالجة الصحي الصرف مياه استخدام إعادة مع الزراعية

 

 بطاقة البحر مياه لتحلية كبيرة محطة 11 تركيب تم ، الحاضر الوقت في

 مكعب متر مليون 760 أي) يوم / مكعب متر مليون 2.1 تبلغ للمياه إنتاجية

 ، (سنة /

 محيطين القطاع نفذ زراعية ألغراض المعالجة الصحي الصرف مياه استخدام إعادةب يتعلق فيما

 والثاني 2012 عام منذ مستغلة هكتار 912 بمساحة (حنايا)تلمسان في أحدهما كبيرين، نموذجيين

 .تدريجي بشكل تنفيذها يجري هكتار 6000 مساحة على مليتا سهل في وهران في



إنشاء تحويالت إقليمية كبيرة و أنظمة ربط السدود لتعزيز التضامن المائي   •

الطول  بفضلمبادئ اإلنصاف وحصول الجميع على المياه، لترسيخ وللمناطق 

مليون متر  2.9كيلومتر، بطاقة يومية تبلغ  4000اإلجمالي الذي يزيد عن 

 .مليون نسمة بمياه الشرب 15مكعب مخصصة لتزويد 

 

استراتيجية االستجابة   

 لضمان تشغيلها في والتحكم العادمة المياه معالجة محطات عدد زيادة •

   المياه، لموارد النوعية الحماية

  تبلغ مركبة إجمالية بسعة تعمل محطة 200 إلى 2020 في  لوصولا تم

 المراد الصحي الصرف لمياه اإلجمالي الحجم أي مكافئة، نسمة مليون 17

 .سنة /مكعب متر مليار (01) واحد معالجته



 بما تتعلق استثمارية برامج بتنفيذ القطاع باشر المائية، الموارد باقتصاد يتعلق فيما

 :يلي

 .المادي الفاقد لتقليل والري الشرب بمياه اإلمداد شبكات تأهيل إعادة •

 صيانته وضمان القياس تعميم•

  .المياه في الفاقد لمواجهة التوزيع لشبكة الصحيح التقسيم •

 المشروعة غير الصالت لمكافحة أدوات فعيلت •

 

 والبناء والصناعة الزراعة قطاعات والسيما المستخدمين، جميع توعية •

 .المياه القتصاد وطنية ديناميكية أجل من والسياحة واإلسكان

استراتيجية االستجابة   



فيما يتعلق بمكافحة المخاطر المرتبطة بالفيضانات، فقد أدى 

   :إلىنشاط قطاع الموارد المائية 

 تطوير اإلستراتيجية الوطنية لمكافحة الفيضانات • 

 تهيئة أألودية • 

  .السيولإنشاء سدود محصورة لتبديد • 

 إقامة أنظمة اإلنذار المبكر بالفيضانات• 

أدوات المراقبة والرصد تطوير     

استراتيجية االستجابة   




