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شكـر وعـرفـان

.
مسعود بلعباس على توجیھاتھ القیمة و : دكتوروقفة شكر وامتنان و تقدیر لألستاذ المشرف، ال

تقویمھ و تصحیحھ المعمق و الدقیق طیلة فترة البحث، فنعم المرشد و األب الروحي أطال هللا 
.عمره و حسن عملھ

ابراھیم بولمطافس، و الذي كان بمثابة األب و : الى الموجھ و المقوم و الصبور؛ الدكتور
"شكرا جزیال "في مد ید المساعدة و النصح المعلم الذي ال یبخل و ال یتردد

مصطفى قندوز على توجیھاتھ القیمة خاصة فیما یخص المنھجیة : كذلك أتقدم بالشكرللدكتور
نواري سویھر، على نصائحھ : و الصبر في تحصیل العلم، كما أتقدم بشكر خاص للدكتور

.وتوجیھاتھ و تشجیعھ
اعدتي في تسھیل طبع المذكرة و على صبره و امحمد ستي لمس: امتنان و شكر للدكتور

.عمار األشھب لقبولھ االنضمام للجنة المناقشة:، و شكر لألستاذ الدكتورتوجیھاتھ القیمة
فاروق بالقسم الفرعي : كما أتقدم بشكري و امتناني بالمجھودات القیمة للمھندس الفالحي

كثیرا السیر الحسن في انجازي الفالحي لدائرة جندل و على مساعداتھ القیمة التي سھلت 
میلودي، و : للمذكرة و الى كل عمال القسم الفرعي الفالحي لدائرة جندل و رئیس القسم السید

. رابح جیرون: كذلك المندوب الفالحي السید
: جزیل الشكر لكل عمال مدیریة المصالح الفالحیة لوالیة عین الدفلى خاصة المھندس الفالحي

عمر : العقار الفالحي و رئیس مصلحة الحسابات و االحصاءات السیدبوعالم تاجر بمصلحة
سعدي و الى كل من السید كواش بمصلحة التنمیة الریفیة، السید ثابتي و السید محمودي 

.بمصلحة الحسابات و االحصاءات و رئیس مصلحة الري الفالحي
للوالیة و الى مھندس الري،  مباركي بمدیریة التخطیط و التھیئة القطریة : شكر و امتنان للسید

.السید اسماعیل زمام بمدیریة الري لوالیة عین الدفلى
بوقلمون : فتیحة باي بادارة المستخدمین بجامعة ھواري بومدین و السید: شكر و امتنان لآلنسة

نائب المجلس الشعبي البلدي لبلدیة جندل و بمصلحة المستخدمین بكلیة علوم األرض و الى 
.لمصلحة التقنیةالى عمال ا

فایزة رحالي بالوكالة الوطنیة للموارد المائیة ببئر : وقفة عرفان و امتنان للمھندسة الفالحیة
فلة و الى حكیمة و الى مسؤول الفرع االقلیمي للموارد : مراد رایس و الى أمینة المكتبة

.أسامةالسید: السید الطیب ھرھور و الى مھندس الري: المائیة لمدینة خمیس ملیانة
عمیروش عمي و علي بوشریط على توجیھاتھم القیمة فیما یخص انجاز : شكر جزیل للسیدین

. الخرائط و كل المعلومات التي استفدت منھا
.جزیل الشكر الخوتي و أخواتي و كل من ساھم من قریب أو بعید في انجاح ھذا البحث



داءـإھ

؛ الذي علمني حب العلم و الصبر في تحصیلھ، إلى ذكرى والدي و صدیقي المفتقد رحمھ هللا
ال یوجد في ھذه الحیاة تجارب فاشلة، بل ھي تجارب نتعلم منھا تفیدنا : و قال لي یوما

. مستقبال
.إلى أمي الحبیبة، رمز الحب الھادئ، الصبر و الوفاء أطال هللا عمرھا

.أطال عمرھاإلى جدتي الحنونة، راجحة العقل و القرار حفظھا هللا لنا و 
.إلى أخوالي و خاالتي، و إلى زوجاتھم و أزواجھن

أخي أحمد، مرشدي و محفزي إلى النجاح الدائم و منھجیة الوصول إلى : إلى توأم روحي
.  أھدافي

بن یوسف، فوزیة، سامیة و فاروق و إلى كل : إھداء خاص إلى كل إخوتي و أخواتي
.أوالد إخوتي و أخواتي و زوجاتھم

إلى حبیبة قلبي و رفیقة دربي، غالیتي نوال؛ القریبة رغم بعدھا، أطال هللا عمرھا و إھداء 
.حفظھا ألوالدھا و زوجھا و عائلتھا

.شیماء و زوجھا جمال و أوالدھما: إلى رفیقة الدراسة أختي الحبیبة
.رضا و توفیق، صدیقي طفولتي حفظھما هللا ووفقھما في حیاتھما: إلى أخوي من الرضاعة

.لى الصدیقة الغالیة مازوري و ابنتھا نور و كل عائلتھاإ
.غریب، لعجالي، حسیني، طاھیر، بوشریط، بونوة و شمبازي: إلى عائالت

" عمـري " إلى عمري و أملي في الحیاة  
.حامید، عمر، نعیمة، فایزة و نھى: إلى كل أصدقاء و صدیقات الدراسة خاصة

.زھرة، سلیمة، وھیبة، عزیز و بوعالم: یولوجیا، خاصةإلى عمال مكتبة الكلیة و كلیة الج
إھداء خاص إلى كل أساتذة و طلبة الكلیة و إلى كل ساع في طریق العلم، رغم كل 

ما یالقیھ من صعاب و عراقیل و مشاق في سبیل الضفر بلحظة الفرحة و االفتخار بعد 
.طول أمل و انتظار

اةـنج



:مقدمة
الحة المورد األساسي لغذاء اإلنسان و حیاتھ، و تساھم إلى حد كبیر في تطویر تعتبر الف

االقتصاد المحلي و الوطني و ھي القاعدة األساسیة لتنمیتھ، و لذلك فان ھناك ضرورة ملحة 
للمحافظة علیھا و توفیر مختلف الوسائل و العوامل المادیة و البشریة الكفیلة بتطویرھا؛

ألن تكون من األراضي قابلة املیون ھكتار40"ال تحتوي إال علىخاصة و إن الجزائر 
و العلف و الغابات و األحراش؛ في حین أن المساحة الصالحة للزراعة ھي للزراعة مجاال 

ملیون ھكتار، أي ما یعادل7.5
ثالثون خمس و و ھي مطالبة بتلبیة احتیاجات أكثر من 1"من مجمل التراب الوطني3%

تنبئ المؤشرات المناخیة ، إذ كل سنة2)نسمة600000(مرشحون للزیادة بمعدل ةنسمملیون 
یتعلق : اكبیرن ھناك مشكالأي أن مناخ الجزائر یتجھ نحو الجفاف، أللسنوات األخیرة، ب

سینعكس سلبا فیھ أنھ بنقص األمطار الضروریة في العملیات الفالحیة المختلفة، مما ال شك 
.األراضي الزراعیةعلى إنتاج و مردودیة

انطالقا من كون الزراعة السمة األساسیة لألریاف و الریف الجزائري خاصة، حاولنا من 
خالل بحثنا ھذا إعطاء ھذا الجانب؛ األھمیة التي یستحقھا من الدراسات الجغرافیة التي تسعى 

لزراعة جزء ال یتجزأ إلى تناول التنمیة االقتصادیة من خالل إدماج التنمیة الریفیة التي تشكل ا
منھا، كون الزراعة تعتبر من أقدم الحرف التي ارتبط ظھورھا بالحاجة الدائمة إلى الغذاء 

حسب الباحثین في الدراسات الریفیة إلى عدة أنماط تنقسم الزراعة كمورد أساسي لإلنسان؛ و 
ھا و المقومات منھا ما ھو بدائي و منھا ما ھو متطور و ذلك حسب األقالیم التي تتواجد فی

إلى الزراعة الكثیفة و "النمط المتطورینقسم : الطبیعیة و الظروف المناخیة لھا، حیث
جیدة التربة و ذات ظروف مناخیة أكثر مناطقو یتمثل النوع الكثیف في ال. الزراعة الواسعة

د الضغط على رتبط بھا ظاھرة ارتفاع الكثافة السكانیة و تزایتمالءمة لإلنتاج، و لذا غالبا ما 
أما الزراعة الواسعة فترتبط بالمناطق القلیلة السكان في الغالب، حیث یزداد ؛موارد األرض

االعتماد على اآلالت الزراعیة المختلفة بدال من األیدي العاملة و تتصف بالملكیات الزراعیة 
3".الكبیرة

المعتمدة في ھذه العملیة معرفة نوع الزراعة الممارسة و األنماطحاولنا من خالل بحثنا 
الحیویة الھامة في بلدیة جندل و ربط ذلك بالتنمیة الریفیة المستدامة كإستراتیجیة وطنیة تھدف 

إلى تطویر الریف الجزائري من خالل الدعم المادي للفالحة و مختلف الحرف المرتبطة بھا 
فان ا في وقت من األوقات؛ ألھالي المناطق الریفیة بالبلدیة و الذین أجبروا على التخلي عنھ

المرحلة الراھنة للبالد تفرض علینا ضرورة التفكیر في تنمیة القطاع الفالحي، خاصة تبني 
فكرة إیجاد زراعة متطورة وواسعة، تكون المحرك األساسي لخلق و تطویر النشاطات 

لمستخدمة، و الصناعیة المتعلقة بالفالحة، و لن یتأتى ذلك إال بتطویر التقنیات و الوسائل ا
دخول بإعادة االعتبار للمناطق الفالحیة في الشمال، فقد مرت الفالحة بعدة مراحل منذ 

خالل الفترة االستعماریة كان القطاع الفالحي یخدم ؛ إذ االستعمار الفرنسي إلى یومنا ھذا
فقد كان ، و ألجل ذلك )فرنسا بالدرجة األولى و البلدان األوربیة األخرى ( االقتصاد الفرنسي 

التركیز آنذاك على المحاصیل االقتصادیة المرتبطة بالسوق األوربیة كزراعة الكروم، و 
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خاصة منھا الموجھة إلنتاج الخمور، و ركزت اإلدارة االستعماریة عند احتاللھا الجزائر على 
من اإلقلیم الشمالي الغربي، خاصة في إنتاج القمح الصلب و اللین و إنتاج الخمور لما یملكھ 

.مساعدة على ھذا النوع من الزراعةموارد طبیعیة و عوامل 
و بعد االستقالل مرت الجزائر بمرحلة حرجة، تمیزت بنقص المردود و اإلنتاج في المحاصیل 

، و لكون اإلقلیم الشمالي األوسط دال مساحات الكروم بزراعة الحبوبالزراعیة، بسبب استب
اإلقلیم الشمالي الشرقي و الشمالي الغربي  فقد تقالیة بین منطقة ان،)الذي تنتمي إلیھ البلدیة(

امتاز ھو اآلخر بالزراعة الكثیفة، إضافة إلى زراعة األشجار المثمرة خاصة في المناطق 
.الجبلیة

مرت الفالحة بالبلدیة بعدة مراحل حاسمة، انجرت عنھا عدة نتائج سلبیة في أغلبھا، ھي نفس 
ھي مرحلة لفالحي في الجزائر بصفة عامة؛ فالمرحلة األولىالمراحل التي میزت القطاع ا

، و تلتھا مرحلة الثورة الزراعیة م1963التسییر الذاتي بموجب القانون الصادر في مارس 
ثم مرحلة حیازة الملكیة م1981، ثم إعادة الھیكلة للمزارع المسیرة ذاتیا م1971جوان 17

، ثم قانون المستثمرات م1983أوت 13مؤرخ في ال83/12: لألراضي الفالحیة بموجب قانون
و لكل م1987دیسمبر 08المؤرخ في 87/19الفالحیة الجماعیة و الفردیة بموجب قانون 

سلبیاتھا فقانون التسییر الذاتي وضع الفالحة في أیدي أشخاص ال عالقة لھم بالفالحة و قانون 
ي من طرف أشخاص غیر معنیون الثورة الزراعیة، جسد ھو اآلخر ھذا االمتالك لألراض

.ودیة األراضي و زیادة تراجع الزراعة بھافي نقص مردبالفالحة، كانوا سببا مباشرا
قانون المستثمرات الفالحیة، كان یعطي حق االمتالك لألراضي الزراعیة، مما أدى إلى 

وطني، من األراضي الزراعیة على المستوى ال1)%60(التنازل عن عدد كبیر منھا تمثل في
حولت بطرق غیر شرعیة إلى استغالالت أخرى، الشيء الذي أثر على تغییر طبیعة العقار 

.لفالحيالفالحي، و انعكس سلبا على الوظیفة الزراعیة للقطاع ا
إن الھدف األساسي من الدراسة، ھو محاولة إبراز أھم التحوالت و التغیرات التي طرأت 

بارھا من بین أھم البلدیات الفالحیة المھمة في والیة عین على القطاع الفالحي بالبلدیة، باعت
الدفلى التي تقع ضمن أراضي أھم سھل للجزائر الشمالیة و الذي یعتبر من أخصب السھول

سھل الخمیس و سھل العبادیة حیث؛: ، حیث ینقسم إلى سھلین أساسیین)شلف األعلى السھل (
قصد البحث في نجاعة العملیات ؛ و لوالیةتنتمي البلدیة إلى سھل الخمیس الواقع شرق ا

ة ددنباتیة متعمیتھا الفالحیة بإنتاجھا أنواعا الفالحیة التي تخدم إنعاش الفالحة بالبلدیة، نظرا ألھ
للموسم الفالحي ھ/ق200:البطاطا الذي بلغ مردود الھكتار الواحد منھحصولخاصة م

و التفاح، إضافة إلى اإلنتاج األجاصاألشجار المثمرة، خاصة منھا أشجارو 2م2007/م2006
.بلدیةالحیواني الذي یحتل مكانة معتبرة على مستوى ال

من منطلق البحث في النھج الفالحي األمثل الذي یخدم البلدیة، و یعطیھا بعدھا الفالحي 
ساعد في ترقیة واإلنتاج األساسي الواجب علیھا المحافظة علیھ بما یخدم احتیاجات سكانھا و ی

االقتصاد الوطني في إطار الخطط التنمویة الوطنیة، فقد استفادت في السنوات األخیرة من 
الشيء الذي ؛التي ساھمت إلى حد كبیر في تطویر الفالحةختلف المشاریع التنمویة الوطنیة م

بالغ األثر كان لھ انعكاسا مباشرا على الحالة االقتصادیة و االجتماعیة لھا، و الذي كان لھ 
.اإلقلیمي و الوطنيینعلى الصعید
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الفالحة ببلدیة جندل و من في تطویروألجل معرفة حقیقة ھذه المشاریع و مدى ما أسھمت بھ
انعكاسات أدوات التنمیة الریفیة المستدامة بھا و التي ال تھتم بالجانب الزراعي فقط بل تعتبر 

ط ھامة، حیث أنھا تسعى إلى محاولة تسییر مشروعا متكامال یأخذ بعین االعتبار عدة نقا
الموارد الطبیعیة بصورة عقالنیة بالمحافظة علیھا بما یخدم احتیاج األجیال القادمة؛ و تسعى 
إلى إیجاد توازن في التنمیة بین المناطق الریفیة على المستوى الوطني، و محاولة تطویرھا 

العمل على إیجاد موازنة بین االحتیاجات إلدخالھا في اقتصاد السوق الوطني و الدولي، كذلك
التي عرفتھا المستدامةالبشریة المختلفة؛ لذلك فان التحوالت الریفیة في إطار التنمیة الریفیة 

م أدت بالسكان إلى التمسك بالقطاع الفالحي و السعي إلى تنمیتھ، و 2000البلدیة ابتداء من سنة 
تلفة التي قدمتھا لھم السلطات سعیا منھا إلنعاش و ذلك بفضل الدعم المادي و التسھیالت المخ

. ترقیة ھذا القطاع الحیوي الھام
للتمكن من دراسة واقع التنمیة الریفیة المستدامة یجب التطرق أوال إلى أصل و ماھیة التنمیة و 

؟  كیف تم الوصول إلى مفھوم التنمیة الریفیة المستدامة
عن عملیة اقتصادیة مادیة في أساسھا تتم على مستوى البنى یعبرففي البدء كانت التنمیة كلفظ 

االقتصادیة والتكنولوجیة وتطویر الوسائل المعیشیة، وتوفیر ما یسد حاجات اإلنسان المادیة 
على الرغم من ادعاء ھذا المفھوم الشمول من خالل تعدد أشكال التنمیة ومجاالتھا األساسیة؛

المجاالت األخرى للعلوم دونعلم االقتصاد تصرا علىفانھ كان مقالسیاسیة واالقتصادیة 
.االجتماعیة واإلنسانیة

فیما بعد أصبحت لفظة التنمیة تحمل معاني الشمول لكل أبعاد المجتمع؛ لكن داللتھا ظلت 
اقتصادیة باعتماد علم االقتصاد تطبیق عدة مؤشرات تدل و تقیس توسعھا و انعكاساتھا على 

زیادة مستمرة و غیر " :لمجتمع؛ إذ یعرف علم االقتصاد التنمیة على أنھاالحالة االقتصادیة ل
."للدخل الفردي السنويirréversibleعكسیة 

وھي المرحلة التي أضیف فیھا إلى مفھوم ،وھنا جاءت المرحلة الثانیة من تطور ھذا المفھوم
.الشاملةالتنمیة: اللفظصبح لیالشمول،التنمیة مفھوم 

ظ مرتبطا بھا مالزما لھا و الذي جاء بعد انعقاد مؤتمر األرض في ریو دیجانیرو فأصبح اللف
م لیعطي مفھوما شامال للتنمیة المستدامة و التي تأخذ بعین االعتبار محاربة 1992في سنة 

الفقر و التھمیش، تدعیم اإلنتاج و الخدمات المستدامة إضافة إلى المحافظة على البیئة من 
penser globalement pour agir localement"1"" لتفكیر إجماال للتحرك محلیاا: "خالل الشعار

ظل ھذا المفھوم یوظف أو یؤدي إلى توظیف طاقات وقدرات مجتمعات معینة لتقتفي خطى 
مجتمعات أخرى، حیث یتم استنزاف مواردھا وعقولھا لخدمة دول ومجتمعات مركزیة في 

جة إلى معالجة ھذا القصور وإعادة االعتبار إلى عملیة ظل عالقة تبعیة؛ ولذلك برزت الحا
التنمیة كعملیة شاملة، وفي نفس الوقت تتحرك بصورة تتسق مع إطارھا الجغرافي ومحیطھا 

إلى خدمة المجتمع واإلنسان الذي یعمل یااالجتماعي، الثقافي والحضاري، وھادفة إستراتیج
.عادلة الدولیة القائمةلھا ویسعى لتحقیقھا، ومدركة لمجمل أبعاد الم

التنمیة ھي التحول من حالة اختالل إلى حالة أخرى : " و من بین التعاریف التي ظھرت
مستقرة، ذات مستوى أعلى للمستوى االبتدائي، فھذه المرحلة تسمح من استرجاع تناسق عمیق 

عن تلك التي بین المجتمع، اقتصاده، مجالھ، و ثقافتھ، و التي یمكن أن تكون جذریة و مختلفة
2".ظھرت في البلدان المتطورة الحالیة 

1: www.google .com.//développement durable, comité 21, Les agenda 21 pour les établissements scolaires édition 2006
2: Marc Cote : l’Algérie ou l’espace retourné, Flammarion 1988, page 246

www.google


على إمكانات و ثروات كل إقلیم حسب ھي التي تقوم أسسھا بھذا أصبحتالتنمیة ف
و فك االرتباط مع الخارج ةحاولملخصوصیاتھ و أبعاده التاریخیة، االجتماعیة و االقتصادیة 

أدوات التنمیة الریفیة المستدامة، اعتمادا و منھ فان ؛یز على الداخل بكل صوره وأبعادهلتركا
على المفاھیم اآلنفة الذكر، ال تھتم بالجانب الزراعي لألراضي الفالحیة فحسب، و إنما ھي 

.ایمشروع متكامل یخدم مختلف الجوانب التي تؤدي إلى تنمیة البلدیة اقتصاد

:اإلشكالیة
بوالیة عین الدفلى حیث أنھا ال زالت تحافظ تعتبر بلدیة جندل من بین البلدیات الفالحیة المھمة 

على طابعھا الفالحي و ھي تشھد إنتاجا معتبرا و مستمرا من موسم فالحي آلخر؛ برغم ما 
عانتھ بلدیات الوالیة في العشریة السوداء، من ھجرة لسكان المناطق الریفیة بھا و من التخلي 

ألمنیة الصعبة التي مرت بھا؛ إال أنھا عن أراضیھم الفالحیة، فان بلدیة جندل رغم الظروف ا
تمیزت باستقرارھا و بتسجیلھا أعدادا معتبرة من القادمین إلیھا علما أنھا سجلت ھي األخرى 

نزوحا لسكان المناطق المبعثرة بھا خالل سنوات التسعینیات، إال أنھا كانت في المرتبة الرابعة 
.مبعثرة إلیھاعلى مستوى الوالیة من حیث رجوع سكان المناطق ال

إضافة إلى ذلك فھي تحتوي على شبكة طرق مھمة تجعل منھا قطبا جاذبا و عامال مھما في 
تطویر القطاع الفالحي بھا؛ كما أن معظم أراضي البلدیة واقعة ضمن النطاق السھلي الذي 

جدت یتمیز بخصوبة األراضي، و كثافة مواردھا المائیة كما أن الطبیعة الجیولوجیة للمنطقة أو
كم على مجال الوالیة و تشكل البلدیة الحد الشرقي لھا، 2بھا طبقة مائیة جوفیة تمتد على طول 

إضافة كذلك إلى انتشار العیون الطبیعیة خاصة بالمنطقة الشمالیة بھا و التي تمتد على شكل 
ھذه سفوح تتلقى كمیات معتبرة من میاه األمطار و التي تؤدي إلى كثرة األودیة و الشعاب في

المنطقة و بالرغم من أنھا ال تستغل بكاملھا فھي تساھم في تغذیة طبقة المیاه الجوفیة، و یمكن 
.    استغاللھا في إقامة زراعات جبلیة تتأقلم مع االنحدار و تساھم في استقرار السكان

ا تتمیز البلدیة بمساحة معتبرة؛ فعلى الرغم من وجود بلدیات أخرى بالوالیة تفوق مساحتھ
مساحة البلدیة إال أنھا عبارة عن بلدیات جبلیة معزولة ال تمتلك أراضي فالحیة یمكن االعتماد 

عكس بلدیة جندل و التي تعتبر أھم بلدیة في سھل الشلف األعلى بما تتوفر علیھ من علیھا، 
في أن ھناك سھولة ؛ إذاأراضي فالحیة خصبة و التي تعطي إنتاجا و مردودا فالحیا معتبر

امة زراعات واسعة یمكن أن یكون لھا انعكاسا اقتصادیا على المستوى المحلي و الوطني؛إق
إضافة أن العملیة الفالحیة بھا ترجع إلى الفترة االستعماریة لما تتمیز بھ من مقومات طبیعیة 
ا أھلتھا لذلك و التي تنبھت لھا اإلدارة االستعماریة بحیث تم توجیھ استغاللھا بما یخدم مصالحھ

في ھذا الصدد فقد شھدت الفترة االستعماریة إنشاء سد غریب بالمنطقة الذي تم استغالل میاھھ 
م، و كل ھذه العوامل أوجدت بھا یدا عاملة متمرسة في 1939في الفالحة ابتداء من سنة 

) خاصة في سنوات السبعینیات(اإلنتاج الفالحي حیث تمیزت البلدیة في فترات مضت 
الحیواني خاصة تربیة األبقار إال أنھا عرفت كغیرھا من بلدیات الوطن بازدھار اإلنتاج

انتكاسة فیما یخص اإلنتاج الفالحي و الراجع إلى عدة أسباب التي نجد في مقدمتھا فترات 
البرنامج الوطني لذا فقد تم إدماجھا من خاللالجفاف الطویلة التي مست البلدیة مؤخرا؛

اله برنامج التنمیة الریفیة المستدامة و الذي یھدف إلى رفع المستوى للتنمیة الفالحیة، و الذي ت
االقتصادي و تحقیق االكتفاء الذاتي الذي یكفل األمن الغذائي و یحد من ظاھرة النزوح الریفي 

و یسعى إلى المحافظة على الموارد الطبیعیة و المحافظة على البیئة و ھو یھدف أساسا إلى 



و التي تعتبر البلدیة من بین حة بالبلدیات المھمة ذات الطابع الفالحيإعطاء دفعا كبیرا للفال
.أھمھا

یمكن مقوماتفھل الموارد الطبیعیة للبلدیة من سطح و مناخ و تربة و موارد مائیة تعتبر -1
االعتماد علیھا في العملیة الفالحیة و ھل ھي  قادرة على االستجابة ألدوات التنمیة الریفیة 

مة ؟المستدا
ھل للعامل البشري دور في تطویر القطاع الفالحي بالبلدیة ؟-2
ما مدى استخدام األراضي الزراعیة بالبلدیة و ما ھي أھم عوامل تطویر اإلنتاج الفالحي -3

؟على اختالف مجاالتھ في ظل التنمیة الریفیة المستدامة
لى أي مدى تأثرت و ساھمت في ؟ و إھل للفالحة وزن من الناحیة المادیة و االقتصادیة-4

؟السیاسات التي وضعت في إطار تطویرھا و تنمیتھا
لتنمیة الریفیة الوطني لمخطط الھل تساھم المشاریع و البرامج التنمویة التي كانت في إطار -5

المستدامة في تنمیة و تطویر الفالحة و استقرار السكان بالبلدیة ؟ 
التنمویة في إطار التنمیة الریفیة المستدامة على الجانب ما ھي أھم انعكاسات المشاریع-6

االقتصادي و االجتماعي للبلدیة ؟

:منھجیة البحث
:اعتمدنا في بحثنا على ثالثة مراحل أساسیة نوردھا فیما یلي

:مرحلة البحث النظري و المكتبي
عالقة بموضوع تمثلت ھذه المرحلة باالطالع على مختلف الدراسات و التقاریر التي لھا

البحث، سواء كانت عبارة عن االستراتیجیات المسطرة من طرف الوزارة المعنیة، تقاریر، 
رسائل و مذكرات تخرج و كتب و مقاالت من مختلف المكتبات خاصة منھا المكتبة الجامعیة 

؛ للتمكن من اإللمام و الجغرافیا و التنمیة القطریةعلوم األرضكلیة المركزیة و مكتبة 
بمختلف الجوانب التي یجب االھتمام بھا في معالجة موضوع البحث و حصر أھم النقاط 
الواجب التوسع في تحلیلھا و تقییمھا، بغیة التوصل إلى النتائج المرجوة و صیاغتھا في 

خالصات و اقتراحات مبنیة على أسس علمیة و مستقاة من واقع البلدیة في إطار موقعھا 
.اإلقلیمي

:حث المیداني مرحلة الب
یكون تتوجب أنتعتبر ھذه المرحلة، أھم مرحلة في البحث و أصعبھا في نفس الوقت؛ إذ 

التنقل عدة مرات في المیدان و ذلك التعامل مع المعطیات مباشرا و جواریا؛ حیث تطلب 
االتصال بمختلف المصالح و اإلدارات التي لھا عالقة مباشرة أو غیر مباشرة بموضوع 

.البحث
خالل ھذه المرحلة واجھتنا عدة عوائق، منھا نقص المعطیات اإلحصائیة و عدم وجود بعضھا 

و عدم حصولنا علیھا جملة واحدة للتحفظ في إعطائنا إیاھا، و تضارب األرقام ما بین 
مما اضطرنا إلى ضرورة التأكد من صحة و إعطائنا بعض المعطیات الخاطئة؛ اإلدارات، 

نا بموجبھ القیام بعدة زیارات للمسؤولین و مقارنة األرقام مع مختلف األرقام؛ و الذي أجبر
، كما تم االعتماد كذلك على بعض الدراسات و المشاریع التي تناولت المصالح بالمدیریات



كما حاولنا استدراك النقص بالدراسة البلدیة، بغیة إعطاء صورة حقیقیة لمعطیاتنا اإلحصائیة
میداني و الذي أنجزناه ھو اآلخر بصعوبة؛ إذ كان لزاما علینا بیانفي المعطیات بالقیام باست

أوال كسب ثقة األھالي المنغلقین على مجتمعھم الریفي و الذي یعتبر میزة كل الریف الجزائري 
.كم17:الذي ال یثق في الغرباء؛ رغم أن بلدیتي محل اإلقامة ال تبعد عن منطقة الدراسة إال بـ

اضطررت بسبب طبیعة المناطق المبعثرة بالبلدیة و التي لم یستطع إضافة إلى ذلك فقد 
مرافقتي عمال القسم الفرعي الفالحي إلیھا، لعدة أسباب من أھمھا االرتباطات المھنیة و 

االستعمال المستمر لسیارة العمل؛ فقد اصطحبت أخي عدة مرات إلیھا بغیة القیام باالستبیان 
. افیةالمیداني و أخذ الصور الفوتوغر

.المرحلة أھم و أصعب مرحلة في البحثقد كانت ھذهفو بھذا؛ 

:مرحلة الفرز و التحلیل
و ھي المرحلة الحاسمة في البحث، و التي تأتي بعد جمع المعطیات و التحقق من صحتھا 
میدانیا، حیث في ھذه المرحلة تم وضع خطة البحث النھائیة و تم فرز و تحلیل و تصنیف 

وضعھا في إطارھا المناسب حیث تم التحلیل لمختلف المعطیات و تبویبھا و المعطیات، و 
تحویر بعضھا إلى جداول إحصائیة، رسومات بیانیة و خرائط كرتوغرافیة، تساعد على 

توضیح و ربط الظواھر المختلفة بإطارھا المجالي الجغرافي، للتمكن من الوصول إلى النتائج 
.لفة على مستوى مجال البلدیةالمرجوة في دراسة الظواھر المخت

؛ حیث قمنا بقدر المستطاع بوصف مجال التحلیليو اعتمدنا في بحثنا على المنھج الوصفي 
الدراسة و تحلیل مختلف المعطیات المستقاة من المیدان و قمنا بتمثیل أھمھا بیانیا بواسطة 

اھر الجغرافیة أشكال و رسومات بیانیة و تمثیل البعض منھا في شكل خرائط تمثل الظو
، و تمحور ةو اعتمدنا إضافة إلى ذلك على الصور الفوتوغرافیبالبلدیة تمثیال كمیا أو نوعیا

أما الجزء الثاني  فصلینإلى األول و الثالثنالجزء ی؛ ینقسم في ثالثة أجزاءبحثنا ھذا
خالل ثالثة فقسمناه إلى ثالثة فصول نظرا ألھمیتھ و الذي شمل واقع الفالحة بالبلدیة من 

عناصر متالزمة في أي دراسة تتناول الفالحة حیث درسنا كل من البنیة العقاریة و استخدام 
األرض في الفصل األول و شمل الفصل الثاني على دراسة اإلنتاج الزراعي و عوامل نجاحھ 

عرض لما جاء في فیما یلي أما الفصل الثالث فقمنا من خاللھ بدراسة اإلنتاج الحیواني و 
.مختلف األجزاء

ففي الجزء األول و الذي یخص المقومات الطبیعیة و البشریة فالفصل األول منھ خصصناه 
:للمقومات الطبیعیة و الفصل الثاني خصصناه لدراسة المقومات البشریة كما یلي

" بلدیة الالطبیعیة و البشریة بمقوماتال" :الجزء األول

المقومات الطبیعیة:الفصل األول
من مظاھر سطح و انحدار و أنواع الترب و الطبیعیة بالبلدیةمقوماتناولنا في ھذا الفصل الت

الكفاءة الزراعیة لألراضي و الموارد المائیة و دراسة الخصائص المناخیة و التي مكنتنا كلھا 
من تحدید األراضي الفالحیة ذات الجودة العالیة و التي یجب التركیز علیھا في رفع المستوى
االقتصادي للبلدیة و المحافظة علیھا، و إدخال األراضي األقل خصوبة في التنمیة من خالل 

االھتمام بھا و ترقیتھا، و التأكید على دعم الحرف المرتبطة بالزراعة بھا و حتى تلك التي ال 



ترتبط بالزراعة بغیة تثبیت السكان و التشجیع على استقرارھم، لحمایة األراضي من أنواع 
. تعریة و تدھور الغطاء النباتي لمحاولة إیجاد نوع من التوازن بین مختلف المناطق الطبیعیةال

المقومات البشریة:الفصل الثاني
تم التركیز على كیفیة تطور حیثت البشریة بالبلدیة مقومافي ھذا الفصل قمنا بدراسة ال

جمع و التشتت و عن حركة و عن تنظیمھم المجالي، و عن مراكز ثقل التالسكان بالبلدیة
. النزوح بالبلدیة و التركیبة االقتصادیة بھا

" واقع الفالحة ببلدیة جندل" :ثانيالجزء ال

البنیة العقاریة و استخدام األرض:الفصل األول
العام و االستخدام العقار الفالحي بالبلدیة و االستخدام حالة بدراسة في ھذا الفصل قمنا 

لمعرفة حقیقة العقار الفالحي في البلدیة من حیث المساحة التي یشغلھا كل الزراعي لألرض،
، و معرفة حقیقة االستخدام الزراعي لألرض و النسبة التي تشغلھا )الخاص و العام(القطاع 

و دراسة الري الفالحي من حیث المساحات التي تستخدم بھا مختلف تقنیات من مساحة البلدیة
.لمیاه المستخدمةالري حسب نوع مصادر ا

اإلنتاج الزراعي:الفصل الثاني
ركزنا في ھذا الفصل على دراسة اإلنتاج الزراعي من خالل دراسة مختلف أنواع المحاصیل 

من معرفة ما إن كانت ذات ثقل اقتصادي محلي ووطنيالممارسة و التي نستطیع من خاللھا 
ل نوع لمعرفة إن كان ھناك تطورا في كمیة إنتاج كل نوع منھا و المردود السنوي لكخالل 

و مدى االكتفاء الذاتي و ما نصیب الفرد من اإلنتاج الزراعي؛محاصیلاإلنتاج لمختلف ال
المسجل على ضوء تحلیلنا للمعطیات المتحصل علیھا، و ھل البلدیة تتمیز بإنتاج نوع معین 

دیة إلى ھذا التخصص من اإلنتاج الزراعي دون غیره، و إن كان فما أھم األسباب المؤ
.الفالحي و أوردنا أھم عوامل نجاح اإلنتاج الزراعي من خالل ھذا الفصل كذلك

اإلنتاج الحیواني:لثالفصل الثا
بما أن الثروة الحیوانیة تعد الدعامة الثانیة للفالحة، فقد خصصنا لھا ھذا الفصل من خالل 

كمیة إنتاج كل منھا لمعرفة وضعیة اإلنتاج دراسة أھم األنواع الحیوانیة الموجودة بالبلدیة و 
الحیواني و ما مدى مساھمتھ في االقتصاد المحلي و الوطني من خالل دراسة نصیب الفرد 

و ما مدى كفایتھ و جودتھ و دراسة أسعار مواد تغذیة األنعام و أھم األمراض التي منھ بالبلدیة 
. تتعرض لھا األنواع الحیوانیة

"مشاریع التنمویة و انعكاساتھا على البلدیةال" :ثالثالجزء ال

تركیبة المشاریع التنمویة التي استفادت منھا البلدیة:الفصل األول
على دراسة كیفیة االستفادة من الدعم الفالحي و بذكر تركیبة المشاریع ركزنا في ھذا الفصل 

كل استثمار و أھم البرامج التي التنمویة التي استفادت منھا البلدیة و عن قیمة الدعم المادي ل



أدرجت ضمن التنمیة الریفیة بالبلدیة و إرفاق ذلك بقوائم لمختلف البرامج و االستثمارات في 
.المجال الفالحي و الریفي

انعكاسات المشاریع التنمویة على البلدیة:الفصل الثاني
بالبلدیة؛ في المحافظة على أما ھذا الفصل فخصصناه لدراسة أھمیة المشاریع التنمویة المطبقة 

دورھا على الجانب الفالحي، ثم دراسة انعكاساتھا على الجانبین االقتصادي و الوسط الطبیعي
و االجتماعي للتمكن من طرح بعض االقتراحات في المجال الفالحي و الریفي لتجسید ھذه 

.دیةالمشاریع على أرض الواقع و تدعیمھا بما یخدم خطة التنمیة العامة للبل

أرفقنا كل جزء بمدخل للجزء و بخالصة حاولنا من خاللھا حصر أھم النتائج التي توصلنا 
إلیھا على ضوء التحلیل لمختلف المعطیات اإلحصائیة و المالحظات الشخصیة و االستبیان 

. المیداني و مختلف الشھادات من العاملین في المیدان

:خالصة البحث
ھم النتائج و المالحظات التي سجلناھا من خالل دراستنا و التي حوصلة ألالالخالصة عتبرت

في بحثنا من خالل حاولنا من خاللھا اإلجابة عن مختلف األسئلة المطروحة ضمن اإلشكالیة 
و تحلیلنا لمختلف المعطیات اإلحصائیة و المالحظات المیدانیة لنستخلص في الدراسة المیدانیة 

و ھل ؟میة الریفیة بالبلدیة األھداف التي وضعت ألجلھااألخیر ھل فعال حققت خطة التن
و ھل استفاد السكان خاصة منھم الفالحین بالبلدیة ؟ بالفعل أعطت دفعا جدیدا للعملیة الفالحیة 

و أھالي المناطق النائیة من مخططات التنمیة الریفیة المستدامة التي جاءت ضمن اإلستراتیجیة 
.في استقرارھم بھاو ما مدى تأثیرھا ؟ الوطنیة

:تحدید منطقة الدراسة
:جغرافيالالفلكي و الموقع -1

، شمال خط )شماال"30'18°36جنوبا و "36'11°36(تقع بلدیة جندل بین دائرتي عرض
، و ھي بھذا 1، شرق خط غرینتش)غربا '19°2شرقا و ' 32°2(االستواء و بین خطي طول 

التل، و ھي عبارة عن سھل داخلي محصور من الشمال تقع جنوب غرب العاصمة  في منطقة
.بجبل زكار و من الجنوب بجبال الونشریس

:الحدود اإلداریة للبلدیة و خصائصھا الجغرافیة-2
وتقع بلدیة جندل في اإلقلیم الشمالي األوسط للوطن؛ و ھي إحدى بلدیات والیة عین الدفلى

كم شرق مقر الوالیة، و على 54:ـ بدائرة وتبعد نطاق سھل الشلف األعلى و ھي مقر لنتميت
.محددة من الشمال بجبل قونطاسكم جنوب غرب العاصمة،120بعد 

:كل منیحدھا ، 2)2كم251(:ـبتقدر مساحتھا 
بلدیة الحسینیة و بومدفع من الشمال-
بلدیة عین األشیاخ من الجنوب-

، و حدود البلدیة المضبوطة من طرف المصلحة 1/50000م بمقیاس B6-C15(-1922-85(رقم Lavigerieاعتمادا على الخریطة الطبوغرافیة:1
.التقنیة ببلدیة جندل اعتمادا على معطیات مصلحة المسح المیداني للوالیة

م2008التقنیة للبلدیة لسنة حسب معطیات المصلحة: 2



بلدیة وامري وواد الشرفة من الشرق-
.)1:(رقمأنظر الخریطة . ین السلطان من الغرببلدیة ع-

بلدیةالذي یربطو وھران، - الرابط بین الجزائر، 18الوطني رقم كم عن الطریق18:تبعد بـ
.المدیةوالیة خمیس ملیانة ب

: تنتمي البلدیة إلى سھل الشلف األعلى و المسمى سھل الخمیس و الذي یضم كل من بلدیات
حیث أنو ھي بلدیة ذات طابع فالحي،سیدي لخضر و بلدیة عریب؛ جندل و خمیس ملیانة و 

الفالحیة لما تعرف بھ السھول الداخلیة من خصوبة تھا موقعھا كسھل داخلي یدل على أھمی
بفضل استواء ، أراضیھا و كثافة مواردھا المائیة و اعتدال مناخھا و سھولة المواصالت بھا

.سطحھا
إلى مستثمرات فردیة و مستثمرات جماعیة و أراضي القطاع األراضي الفالحیة بھا تنقسم

مزرعة نموذجیة تعنى بالقیام بالتجارب المختلفة التي توظف أنھا تضمإضافة إلى الخاص،
.لفالحي بالبلدیةاالقطاع تطویرل





"المقومات الطبیعیة و البشریة بالبلدیة : " الجزء األول

"المقومات الطبیعیة: "الفصل األول

"المقومات البشریة: " الفصل الثاني



:األولمدخل الجزء
الطبیعیة، من أھم المقومات التي ترتكز علیھا سیاسة التنمیة الریفیة تنااإلمكاتعتبر

حیث أن اإلنتاج المستدامة، لما لھا من تأثیر مباشر على العملیة اإلنتاجیة و المرد ودیة،
الطبیعة من عوامل تساعد على االستفادة من علیھتتوفربما الزراعي مرتبط و بصفة مباشرة 

حیث توظف مختلف المعطیات یتأقلم و طبیعة مناخھ و محیطھ البیئي؛معطیات كل إقلیم بما
و إحسان استخدامھا بما الطبیعیة بما یخدم خطة التنمیة الھادفة إلى تثمین ثروات األقالیم،

إذا ما تم استخدامھا بعقلنة كفیلة بتحسین یضمن حیاة السكان و األجیال القادمة و یحافظ علیھا؛
المعطیات الطبیعیة المالئمة بما یضمن مستقبال؛ أمنا غذائیا ر خصائصحصوالوضع الغذائي، 

مثاال كفیال بتلبیة حاجات سكان اإلقلیم من الغذاء فیصبح بھذا إقلیما مساھما في التنمیة و 
و تتمثل ھذه ".معطیات الطبیعیةالتتوفر على نفس ألقالیم أخرى قد الیحتذى بھ و مموال

، فھذه العوامل ھي )مناخ، تركیب صخري، المیاه( وامل الطبیعیة المعطیات في مجموعة الع
المساعدة على تكوین خصوبة التربة التي یرتبط  بھا نمط االستخدام الزراعي، النمط السائد 

1".الستخدام األرض في الریف

من وجب أن نولي ھذا الجانبكونھا بلدیة فالحیھ بالدرجة األولى؛بلدیة جندل،و بما أن 
الظروف الطبیعیة و أقلمتھا استغاللللتمكن من في دراستنااألھمیة الالزمة الطبیعیة؛لدراسةا

التحكم للتمكن منخطة التنمیة الریفیة المستدامة النھوض بالقطاع الفالحي في إطار بما یخدم 
ان و تثبیت السكفي الوضع المستقبلي المحلي و الوطني من حیث زیادة اإلنتاج و المردودیة،

نھ أن أالریفیین في قراھم و المحافظة على البیئة و الموارد الطبیعیة المحلیة و الذي من ش
یمكننا من اإللمام بمختلف المعطیات الطبیعیة الكفیلة بتحقیق خطة التنمیة الریفیة المستدامة 

قا على لتنمیة الریفیة المستدامة تطبیلنموذجیةلعینة رض الواقع و الذي تجسده دراستنا أعلى 
.بلدیة ذات طابع فالحي بالدرجة األولى

فقد حان الوقت أن نولي الریف و الدراسات في الریف الجانب الذي تستحقھ من األھمیة، 
إحصائیات األمم المتحدة تدل على أن نصف سكان كوكب األرض ال "خاصة إذا علمنا أن 

من ذلك العدد %50لعصریة و أنزالوا في مساكن ال یتوافر فیھا الكثیر من متطلبات الحیاة ا
فلھم الحق كغیرھم من سكان 2"یعیش في مناطق و أحیاء متخلفة تسمى بأحیاء الصفیح

الحضر أن یحضوا كذلك بمتطلبات العیش الكریم الذي یرفع من مستواھم االقتصادي من 
.جتماعيخالل الزیادة المستمرة في الدخل السنوي للفرد و ینعكس إیجابا على مستواھم اال

لم تعد " اعتمدنا في ھذه الدراسة على كون الزراعة؛ أھم حرفة ممارسة في الریف و التي 
قوة ىمجرد قطاع ھام یعمل على توفیر الغذاء و الطعام، بل ھو ذلك القطاع الذي یؤثر عل

الدولة سیاسیا، فالسوق الدولي لغلة معینة مثل القمح أصبح تحكمھ العوامل السیاسیة أكثر من
و ھذا یعني أن نقص الموارد الظروف االقتصادیة و المنافسة و أسعار البیع و الشراء،

الزراعیة للعدید من الدول؛ أصبحت ورقة ضغط تستخدم لتنظیم العالقات السیاسیة بما یخدم 
الدولة المصدرة و لیس ھذا فحسب، فالعدید من المحاصیل الزراعیة تشكل موارد أساسیة 

3".تلكثیر من الصناعا

171صفحة ، مصدر سابق، أحمد الشریعي:1
224صفحة مصدر سابق،-أحمد الشریعي: 2
172صفحة مصدر سابق، -أحمد الشریعي: 3



المحاور األساسیة التي تقوم علیھا الدراسات أھمیة بل تعتبر منالبشریة مقوماتالو ال تقل
التنمویة و التي تقام لھا و تخطط مختلف االستراتیجیات الوطنیة و المحلیة للتنمیة المستدامة؛ 

بعثر و التجمع حقیقة التلمكانیة لتوزیع السكان تعطي لنا ذلك أن معرفة األسباب التاریخیة و ا
السكاني و عن حركاتھم عبر مجال البلدیة و تطورھم و أنواع النشاطات الممارسة و درجة 

.ار للنشاطات االقتصادیة المختلفةالتطور و االزدھ
فقد أثبتت الزیادات السكانیة الكبیرة على مستوى العالم، أن نسبة كبیرة من السكان تعاني من 

أن معدل الغذاء المخصص للفرد في كثیر من دول العالم، یشھد و ھذا یعني" مشكالت تغذیة، 
انخفاضا واضحا، و ھذا یفسر تفشي أمراض سوء التغذیة، األمر الذي زاد من اھتمام الدول و 

فالدراسة البشریة بالنسبة لألنشطة الفالحیة ؛ 1"الشعوب بالقطاع الزراعي و اإلنتاج الزراعي 
صادیة و التي تسمح لنا من تحدید الظواھر السكانیة في فئات محددة للحركة الطبیعیة و االقت

دراستھا  بما یسمح من تحقیق نوع مكن من تسییر المراكز السكنیة و متقاربة و متجانسة للت
و من خالل ھذه المقدمة المختصرة یجدر بنا من التنظیم في تسییر المناطق الجغرافیة المختلفة

. ل في المقومات الطبیعیةأن نتعرض للفصل األول الذي یتمث

172صفحة مصدر سابق،-أحمد الشریعي: 1



"المقومات الطبیعیة بالبلدیة ": الفصل األول
: مظاھر السطح-1

تعتبر دراسة مظاھر السطح ھامة من حیث أنھا تفید في معرفة أھم العوامل الطبیعیة التي  
من حیث الحيلفاتشكل مؤشرا ھاما في تحدید نوعیة النشاط السائد، خاصة في المجال 

أو مراعي طبیعیة و یمكننا من حصر األراضي ا، سواء نباتیاإلنتاجالسطح لنوع مةءمال
تأقلمھ و حسب ألعالف أو نوعا نباتیا معینا،اكفاءة المرتفعة و تلك التي تالئمالزراعیة ذات ال

.تالؤمھ مع السطح
على أساسھا الزراعة؛ ال یقل التي تقاماألخرىالطبیعیةفاستواء السطح، إضافة إلى العوامل

األراضي المستویة السطح یقل تعرضھا للتعریة كما یسھل ممارسة " أھمیة ذلك كون أن
العملیات الزراعیة المختلفة من إعداد األرض و تمھیدھا و حرثھا و تخطیطھا لزراعة 

الري و إلى ذلك فان استواء السطح یساعد على إنشاء قنواتةالمحاصیل المختلفة، باإلضاف
:إلىطبوغرافیة البلدیةو یمكن تقسیم ،1"المصارف

:المنطقة السھلیة -1-1
2كم125.5أي ما یمثل 2%50و تغطي نسبة ،شلفاليي وادستطیل على جانبمشكل فيمتدت

و مفتوحة من الناحیة الغربیة، نسبیاعبارة عن سھول داخلیة مرتفعةوھي من أراضي البلدیة؛
تمتد األولى:و تنقسم إلى ثالث وحدات سھلیة ،3)م450و م 300(ن بیتفاع بھا یتراوح االر

و الثانیة تمتد على ؛18شمال الطریق الوطني رقم من الجنوب الغربي نحو الجنوب الشرقي،
أما الثالثة فعبارة عن طول الطریق الوطني من الغرب إلى الشرق، جنوب الطریق الوطني، 

نحو الشمال ھاتجاھاتغیر یفي الجنوب الشرقي ل)قاللة(جبال أقدام بین منطقتيشریط ممتد
.)1(، انظر الصورة رقم الشرقي المحدد بقدم جبال حمادة

تمثل امتداد المنطقة السھلیة في بلدیة جندل، و ھي مأخوذة على مستوى مزرعة سي حسان و تعتبر  الحد :)1(صورة رقم 
السھلیة و ھي تمثل حقل خوخ و عملیة قلب جدیدة لألرض من أجل نزع األعشاب الضارة بھا الجنوبي للوحدة األولى للمنطقة 

و المنافسة و تظھر أن اتجاه الحرث كان أحادیا و الذي نستشفھ من خالل الحشائش المصفرة لتعرضھا ألشعة الشمس دلیل 
.على جفافھا، و الحقل مجھز بشبكة سقي بالتقطیر

م2007مأخوذة في جویلیة صورة 

187صفحة،م2007مصر -دار المعرفة الجامعیة-ا البشریةدراسات في الجغرافی-فتحي محمد أبو عیانة:1
1/50000م بمقیاس B6-C15(-1922-85(رقم Lavigerieغرافیة من الخریطة الطبو:2
1/50000م بمقیاس B6-C15(-1922-85(رقم Lavigerieمن الخریطة الطبوغرافیة :3



:منطقة أقدام الجبال-1-2
منطقة أقدام الجبال ھي األخرى في شكل عرضي، اتجاھھا عموما من الجنوب الغربي متدت

.و ھناك شریط آخر یقع في الجنوب الشرقي للبلدیة) شمال البلدیة(إلى الشمال الشرقي 
، و ھامن أراضی2كم112.95:ي تمثلو التمن مساحة البلدیة %45تشغل ھذه المنطقة  نسبة 

، في شكل متاز بكثافة الشبكة الھدروغرافیةم، ت700م و450یبلغ ارتفاع السلسلة األولى ما بین 
تدعیم غرس األشجار المثمرة خاصة المقاومة مسیالت متعددة و التي یمكن االستفادة منھا في 

. باتي الطبیعي بھاتكثیف الغطاء النو غرس مختلف األشجار الغابیة ل؛ منھا
و یشكل عائقا في وجھ التنمیة م500إلىم 450تراوح ارتفاعاتھ ما بین أما الشریط الثاني فت

واد بلدیة حیث یطرح صعوبة المواصالت بین بلدیة جندل وبالبلدیة بوقوعھ في ھذا الجزء،
لذي یحد البلدیة شلف االيمن حیث التقائھ باألراضي المتضرسة الواقعة بمحاذاة وادالشرفة،

في الجھة الشرقیة و الجنوبیة الشرقیة وھذا الشریط عبارة عن مصاطب فیضیة تشكلت أثناء 
)2(؛ الصورة رقم شلف المتكررة و تلتقي بالسفح الجنوبي لجبل قونطاساليفیضانات واد

.توضح ھذه المنطقة بالبلدیة

، على مستوى تجمع أوالد العباس و التي تظھر نوعیة التجمعات صورة توضح منطقة أقدام الجبال بالبلدیة):2(صورة رقم 
أیضا أن المنطقة تحتوي على مساحات تبین الصورة السكنیة الریفیة بھا و ممارسة زراعات معاشیة متمثلة في الكروم و 

.   رعویة

م2007صورة مأخوذة في جویلیة 

:المنطقة الجبلیة-1-3
تمي ھذه ؛ تن2كم12.55:تشغل مساحةمن أراضي البلدیة و %5:یة سوىال تمثل الجبال بالبلد

م و الذي 782:زكار المنتمیة إلى األطلس التلي، أعلى ارتفاع بھاالمنطقة إلى سلسلة جبال 
للبلدیة؛ نجد على غربیةیشكل إحدى ارتفاعات جبل قونطاس و نجدھا بالجھة الشمالیة ال

دوار بن عبد هللا، الفرایح، حوش بن صایم، : من بینھامستوى ھذه المنطقة عدة قرى معلقة
و ترتبط فیما بینھا بواسطة عدة ممرات غیر عین االحواش، عین الحجر، عین تاغزرت

. )3(مھیأة؛ انظر الصورة رقم 



األودیة المنحدرة من ھذه المنطقة تنتھي عند مجرى الشلف، و ھي قصیرة و قلیلة من حیث " 
؛ 1"، فتفیض و تعنف مع سقوط المطر و تجف فوراTorrentielsسیلیة الطول و تعتبر أودیة

.)2(الحظ خریطة االرتفاعات رقم 

تظھر ممر ریفي یربط و ھي ، شمال التجمع الثانوي ألوالد العباسصورة توضح منطقة الجبال بالبلدیة):3(صورة رقم 
و تعرض ذلك تواجد نوع الحشائش المتمثل في األحراشو تظھر ك؛بمركز البلدیة في الجنوبالقرى المعلقة في الشمال

.لعملیة االنجرافالتربة 

.

م2007صورة مأخوذة في جویلیة 

جامعة -األولرسالة دكتوراه من الدور الثالث، الجزء -النظام الھیدروغرافي لنھر الشلف و دور ضبط میاھھ في التنمیة الزراعیة-الحاج العكري:1
41صفحة 1976- الجزائر





:االنحدار-2
والتي في الغالب تمتاز بحدة ،المناطق الجبلیةفال یشكل االنحدار بالبلدیة عائقا كبیرا بھا

من إجمالي المساحة إال أن %5:ار التي تؤدي إلى ازدیاد حدة التعریة ال تشكل سوىاالنحد
یعتبر عامال محددا لألنواع الزراعیة المالئمة ألراضي المنطقة دراسة االنحدار ھامة من حیث

المدروسة و إلى تصنیف األراضي المناسبة ألنواع معینة من المحاصیل الزراعیة و الذي 
: و علیھ یمكن تقسیم فئات االنحدار إلىة األرض الزراعیة و نسبة االنحدار بھاتتحكم فیھ كفاء

:°3إلى ° 0النحدار من فئة ا-2-1
، تعتبر %44من إجمالي مساحة البلدیة أي ما نسبتھ 2كم110تغطي ھذه الفئة مساحة " 

")لبلدیةنجدھا في المنطقة الوسطى ل(أراضي مالئمة للعمران و للزراعة على حد سواء 
، و ھي أراضي مستویة السطح و ذات انحدارات ضعیفة تشمل أراضي مركز البلدیة و 1

.شلفالياألراضي القریبة من مجرى واد
لھا باستغالل مساحة معتبرة فينھا أراضي ذات إمكانات زراعیة ھامة تسمح كوتتمیز ب

خاصة أثناء تساقط تكررة،زراعات متنوعة، لكنھا مھددة بالتوسع العمراني و بالفیاضات الم
شلف و مختلف المسیالت القادمة ي الاألمطار، أو تراكم المیاه القادمة من مختلف روافد واد

. من الجبال

:°12.5إلى °3فئة االنحدار من -2-2
جنوبیة ، نجدھا في الجھة ال2"%6.5:من إجمالي مساحة البلدیة أي2كم16.5تغطي مساحة " 

.بالقرب من المحیط المسقيللبلدیةالغربیة 

:°25إلى °12.5فئة االنحدار من -2-3
مالئمة بصفة متوسطة ھاأراضی، من مساحة البلدیة%30.5:، أي2كم76.5تشغل مساحة " 

السطحیة التربة آفاق و ھذا ما یؤدي إلى تعرض 3"للعمران، أكثر تعرضا للتعریة من سابقتھا
ویصعب فیھا استعمال و خصائصھا،ھا ؤثر على صفاتالشيء الذي یللنحت و الترسب،

م أنواعا زراعیة مختلفة خاصة ئرغم ذلك فھي أراضي تالو اآلالت في عملیة الحراثة، 
.اللوزو التینو زراعة األشجار المختلفة كالزیتون

غرب، -جنوب:تنتشر ھذه الفئة من االنحدار على شكل شریط عرضي؛ شمال البلدیة اتجاھھ
.رق و شریط صغیر لھذه الفئة نجده في الجنوب الشرقي للبلدیةش- شمال

:°25فئة االنحدار أكثر من -2-4
من المساحة %19:أي2كم48ـ تغطي المنطقة الشمالیة الشرقیة للبلدیة، بمساحة تقدر ب" 

تبدأ في ، و التي تتسبب فیھا بصفة مباشرة المسیالت التي 4"تشتد بھا التعریةللبلدیةاإلجمالیة
.تعمیق مجاریھا بفعل األمطار الغزیرة التي تجتاح البلدیة خاصة في أیام الشتاء المطیرة

11م، صفحة 1993للبلدیة لسنة PDAUالمخطط التوجیھي للتھیئة و العمران : 1
11نفس المصدر السابق، صفحة : 2
11م، صفحة 1993للبلدیة لسنة PDAUالمخطط التوجیھي للتھیئة و العمران : 3
11نفس المصدر السابق، صفحة : 4



أراضیھا أكثر عرضة لالنجراف، خاصة و أن الغطاء النباتي بھا ال یتعدى أن یكون أحراشا 
ذات الجذور قلیلة العمق التي ال تساعد في تثبیتھا، و لھذا فھي أراضي توجھ إلى العمران 

.مجالالاعلى امتداد ھذالذین یسكنون على مستوى القرى المعلقةصالح الخواص، ل

فئات االنحدار ببلدیة جندل:)1(جدول رقم
(%)النسبة  )2كم(المساحة )°(االنحدارات
44 110 0-3
6.5 16.5 3-12.5

30.5 76.5 12.5-25
19 48 25أكثر من
100 251 المجموع

المخطط التوجیھي و1/50000م بمقیاس B6-C15(-1922-85(رقم Lavigerieالخریطة الطبوغرافیةا علىاعتماد:المصدر
PDAUللتھیئة و العمران 12صفحة،1993

نھ یظھر لنا مدى درجة تأثیر أن تحدید مستویات االنحدار بالبلدیة ھام من حیث أیمكن القول ب
و منھ التمكن فاق أراضیھا و بالتالي تغییر خصائصھا؛و ھل یتسبب في تفقیر آھذا العامل،

ولنوع االستثمارفھو بذلك مؤشرا ھاما محددامن معرفة درجة كفاءة األراضي بھا،
انظر ؛بما یتالءم و درجة االنحدار بكل فئة من األراضيلفالحي،ااالستغالل األمثل للجانب 

.)3(:الخریطة رقم
دار بالبلدیة لیس عائقا في وجھ التنمیة الفالحیة بھا فمعظم من الجدول یظھر فعال أن االنح

قلیلة من ھذه األراضي ھي المعرضةو فئة ° 12األراضي بالبلدیة ال یتجاوز االنحدار بھا 
من %19و التي ال تشغل سوى نسبة ° 25للتعریة من خالل االنحدار الذي یتجاوز بھا 

. إجمالي أراضي البلدیة





:التربة بالبلدیة-3
اآلفاق السطحیة، القاعدیة للقشرة األرضیة و الناتجة من تحول " تعرف التربة على أنھا

الصخر األم و تحلل المواد العضویة؛ نمیز بین التربة و القشرة األرضیة بوجود الكائنات 
قاعدي تستطیع  كلمة عامة تطلق على كل تكوین : " ، و تعرف أیضا على أنھا1"الحیة 

2".الجذور أن تتخلل فیھ و تجد بھ العناصر المعدنیة الضروریة لنمو النبات 

البلدیة في معرفة درجة خصوبتھا تبعا لتركیبھا الصخري و تكمن أھمیة دراسة التربة في 
و السطح؛ إذ أن نوع التربة اختالف المعادن التي تتكون منھا و التي تتأثر بالعوامل المناخیة

نوع الحیاة النباتیة و الطبیعیة، و یحدد اختیار نوع المحاصیل التي یمكن زراعتھا، ىعلؤثری
كانت التربة و ما زالت إحدى الدعائم " ؛ إذ و في مدى وفرة الطرق و التجمعات البشریة

3".األساسیة في اإلنتاج الزراعي

الذي یرتبط بعامل ھاعمقتتوقف خصائص التربة وجودتھا وقابلیتھا لإلنتاج الزراعي على
؛االنحدار ونسیجھا، وتركیبھا الصخري وقوامھا والمواد العضویة و المعدنیة الموجودة بھا

.لھذا التنوع في التربة یتنوع اإلنتاج الزراعي، ویتحدد مستوى جودتھ ووفرتھووفقا

:أنواع الترب بالبلدیة-3-1
4:ثالثة أصناف من الترب و ھيةنمیز بالبلدی

(Sols Calcimagnésique)) مجموعة ترب القونطاس(مجموعة الترب الكلسیة المغسولة - )أ
مجموعة الترب الحمراء -)ب
(Sols Alluviaux)شلفالالحدیثة لسھل مجموعة ترب التوضعات النھریة- )ج

:)مجموعة ترب القونطاس(مجموعة الترب الكلسیة المغسولة -)أ
5:جبالند أقدام التربة التوضعات القاریة ع-1

التحلیل الفیزیائي و الكیمیائي لتربة التوضعات القاریة عند أقدام الجبال :)2(جدول رقم
)لجبل زكار(تربة أسفل التوضعات القاریة ألقدام سلسة الكریتاسي مقطع ل

SO4Mgالمادة العضویةطینطميالرمل الناعمالرمل الخشنآفاق التربة
0-211714847536017.5001.75

21 -6410704005208.1512.5510.42
64 -106171333704805.155.854.74

106-135641763554054.550.654.60
135-1868773705455.550.655.85

Etude:المصدر ANRH : J.Boulaine Année 1957 page 176

ما بین ) rupture de pente(مستوى االنقطاع في االنحدار ھذه الترب متواجدة دائما على
و توجد بصفة خاصة على مستوى أراضي التوضعات النھریة و المصاطب الحدیثة للشلف

بسبب األسالیب الفالحیة غیر السلیمة التي یستخدمھا فالحوا المنطقة، و ھذا ": جبل القونطاس
6"ضي المتكررة التدھور في األراضي یترجم بانزالقات األرا

1 : F:\Sol (pédologie) - Wikipédia. htm
2 : Pierre George- précis de géographie rurale- imprimerie des presses universitaires de France-1978- page 42

م، 2001، سنة)ج ع ت ھـ ب(مسعود بلعباس، التحوالت الریفیة في والیة البویرة، رسالة دكتوراه دولة تخصص التعمیر و التخطیط اإلقلیمي،: 3
34صفحة 

J. Boulaineاعتمادا على دراسة لـ : 4 « Etude de l’agressivité des sols sur la trace de la conduite de Lavigerie Année 1952 page 2 »
5 : J. Boulaine « Etude du sol des plaines du Chélif » : Année 1957 page 176, ANRH : SEF : service des études scientifiques

6:« Etude de l’agressivité des sols sur la trace de la conduite de Lavigerie 6، مصدر سابق، صفحة«



ھذه الترب لدیھا صفة مشتركة في نسبة المادة العضویة المرتفعة، ھي ترب طینیة تحتوي
.ي بعض اآلفاقف،(Sulfate)أحیانا على نسبة كبیرة من السلفات

؛ فاحتواء الترب على المغنزیوم و ھي مرتبطة باالختناق بالماءكمیة المغنزیوم لیست مرتفعة،
. بر لألفقلصیق باختناق أك

1:، و توضع تدریجي للكلس(Décalcification)الكلستحللتشكل بدایة تربة طمییة،-2

ھي و،)التوضعات الطمییة للشلففوقتشكلت(تتواجد ھذه الترب على المصاطب الحدیثة،
. لكنھا تحتوي على نوع من الكلس متطور ظاھر للعیاننسبیا،حدیثة النشأةترب 

في (La Pédogenèse)لتوضعات الطمییة الذي أدت إلیھ عوامل تشكیل ھذه التربیظھر تنضید ا
.واضحةذات طبقاتشكل آفاق 

الطمییةالكیمیائي للتربةو التحلیل الفیزیائي: )3(جدول رقم 
المادة 
العضویة Cl الكلس 

اإلجمالي PH طین طمي الرمل 
الناعم

الرمل 
الخشن آفاق التربة

6.45 0.03 114 8.20 320 385 256 39 0-40
7.50 0.02 108 7.90 250 330 215 105 40 -75
1.35 0.06 368 8.35 400 250 302 48 75 -100

0 0.07 356 8.50 205 195 426 174 100-135
-4.10 0.30 320 8.35 170 170 436 224 135-200

Etude ANRH:المصدر : J.Boulaine Année 1957 page203

الكلس لیغسوالتي یوافق سمكھا نسیج طمیي رملي،ربة، تكونت من توضعات طمییة،ھذه الت
مناطق ذات لون فاتح محیطة بفتحات التربة )135-100(فقیترجم بظھور في األواضح جدا؛

. و بالكتل األساسیة
لھا أشكال محیطیةنجد تكوینات لحبیبات من الكلس ذي اللون الفاتح،)200-135(في األفق 

.صفة أخرى تمیز ھذه الترب ھي تراكم الطین في اآلفاق المتوسطةفي الغالب مسطحة،
فھي في الغالب رملیة أو طمییة،أما بالنسبة للصخر األم،األفق السطحي في الغالب طیني،

، خاصة في اآلفاق العمیقة، المواد العضویة8.00الترب یصل أو یفوق في الغالب ھذه PH

فھي أكثر احمرارا من ،بنیةل ظلون التربة على الرغم من كونھا تمقطع،تتوزع على طول ال
.من التوضعات الطمییة الحدیثةتشكلتتلك التي

شكلت حاجزا سطوانة طمییة،أوالتي تبدو في شكل، تنتشر ھذه الترب على مساحات كبیرة
نیة أدت إلى حاجز توضعات طیالاھذنتج عنلوادي الشلف؛ لمجرى القدیماتراكم في أعلى 

الذي ینتج عنھ تحول و(الكلس تحللترب طمییة تشكل بدایة في شكلظھور ترب وسیطة 
.)التي تفتقر إلى أیونات الكالسیومالترب إلى ترب التیرس

2:الترب الحمراء المنزوعة الكلس المغسولة-3

المختلفة من تعرض منذ زمن بعید إلى تأثیر عوامل التطور التدریجيھذا النوع من الترب،
و ؛عبارة عن ترب قدیمة التكوین في معظمھاو ھي ،الطبوغرافیةحیث االنحدار و طبیعتھا

.التكوین كذلكعبارة عن توضعات طمییة قدیمةبھا الصخر األم 

1 :« Etude du sol des plaines du Chélif .300، مصدر سابق، صفحة «
2 :« Etude du sol des plaines du Chélif .203، مصدر سابق، صفحة «



؛ال نجدھا أبدا في وسط السھولنجدھا دائما فوق المصاطب القدیمة أو الجبال الرسوبیة،
ھي سبب مباشر في منذ زمن طویلبھذه المناطق الجبلیة لم تتوقف و التيالتعریةفعملیات

على ؛أنھا ترب فقیرةعلى عرف ؛ و تنجدھا خاصة على الضفة الیسرى للشلفانتشارھا؛ 
صالحة لزراعة لكنھا رغم ذلك فإنھا ال تحتفظ جیدا بالمیاه،الرغم من أنھا في الغالب طینیة،

.الحبوب على حرث متوسط
.غیر موجودةفاألمالح الذائبة أما ، بھاالعضویة أحیانا مرتفعة جدانسبة المواد

.یجب زیادة كمیة السماد و البوتاس التي تفتقر إلیھا ھذه التربفي حالة الزراعة المرویة،
و و الذي یدعمھا انعدام األمالح؛زراعة الحوامض یمكن إقرارھا في ھذا النوع من الترب،

یفرض علینا ؛ فانھ أما عمق ھذه التربطا مالئما جدا للري،قنوات الصرف تجعل منھا وس
.تھاالذي تفرضھ طبوغرافیتسویة األرض،

1:مجموعة الترب الحمراء-)ب

2:الترب الناتجة من الترب الحمراء للحوض األبیض المتوسط-1

األودیة للسفح تتشكل بعض المساحات الصغیرة من ھذه الترب في سھل الخمیس، على حواف 
؛ من مجروفات التعریة ذات التكوینات الحمراءنتجتتوضعاتو ھي عبارة عن،الجنوبي

یرجع لونھا األحمر إلى ارتفاع نسبة الحدید، و تكونت ھذه التربة نتیجة لظروف مناخ البحر " 
األبیض المتوسط، التي تتمثل في صیف حار جاف و شتاء معتدل ممطر، و أن فترة الجفاف 

3."ؤولة عن ارتفاع نسبة أكسید الحدید و ما یتبعھ من لون أحمرالصیفي ھي المس

4:طبیعتھا غیر محددةAlluvionsترب حمراء قلیلة التطور ناتجة من توضعات نھریة-2

و في الضفة الیمنى نجدھا في المنطقة الغربیة لسھل دردر،قلیلة التواجد في سھل الخمیس،
.غیرة على طول الطریق من الخمیس إلى جندلأین تشكل بعض المساحات الص؛للشلف

5:فئة الترب الحمراء للحوض المتوسط قلیلة الغسل-3

على خالف فئة الترب التي تنتمي إلیھا ترب الحوض المتوسط قلیلة الغسل، ھذه الترب لدیھا 
.صفات عامة مشتركة

؛على )طینیة- مییةط(تكوینات السطح متوازنةال ضئیال للطین،یفي ھذه الترب نجد بھا غس
.ال یظھر إال على شكل آثارفالكلس ؛ أما تصبح ھذه التكوینات طینیة أكثر،)سم50- 30(عمق 

6:لوادي دردر) للمصطبة الحدیثة(مغسولة Fersiallitiqueبنیةترب -4

آفاقھا السطحیة تتمیز بنوع من الحجارة ھذه الترب تشكلت نتیجة توضعات طمییة خشنة، 
.، و ھي ترب غنیة بالمواد العضویة(Roulées)دائریةال

و یمكن تمییزھا ما بین سھلة التفكیك أثناء الحرث،بنیة آفاق السطح لھذه الترب متطورة جدا،
.و التي في الغالب تكون عبارة عن توضعات طمییة معقدةالترب المجاورة لھا،

1 : ANRH : Etude agro-pedologique de la plaine d’El Khemis, étude n° EAP 108/35 Rapport Année 1958 page 23
2 :Etude agro-pedologique de la plaine d’El Khemis 23، مصدر سابق، صفحة
156:م، صفحة2002- ، جامعة اإلسكندریةمحمد إبراھیم حسن، الجغرافیة المناخیة و النباتیة و عوامل تكوین التربة و تصنیفھا: 3

4 : ANRH, J.Boulaine : étude pedologique ; les formations quaternaires de la plaine d’Affre ville Année 1950 page 3
5 :Etude agro-pédologique de la plaine d’El Khemis 33، مصدر سابق، صفحة
6:Etude agro-pedologique de la plaine d’El Khemis ، 17مصدر سابق، صفحة



في المصطبة الحدیثة تحللالر وتوجد ھذه الترب ذات التوضعات الطمییة، التي ھي في ط
.دردريتلبنت، و مصطبة واديلواد

:شلفالمجموعة ترب التوضعات النھریة الحدیثة لسھل ) ج
1: ترب التیرس-1

على شكل شریط و الذي یوافق التوسع القدیم شلف،اليلوادنجد ھذه الترب في الجھة السفلى
عبارة عن ترب بالمیاه و التي كانت للمستنقعات في ھذه الجھة و ھي ترب تعرضت لالمتالء 

.على المیاه خالل سنواتالغدق و تطورت بانخفاض احتوائھا التدریجي
.تستلزم ھذه الترب حرثا سطحیا و تصلح لزراعة الحبوب

2:تربة التوضعات غیر المتطورة لضفاف األودیة-2

المتكررة و ھ، بفعل فیضاناتلوادي الشلفذ أن وجد السریر الرئیسيمنھذه الترب نشأت 
فإنھا بذلك تتواجد على مستوى ضفاف السریر الرئیسي لوادي الشلف و روافدهفیضانات

تتمیز بأنھا عبارة عن ترب رملیة نفوذة تظھر على شكل توضعات متعاقبة حدیثة النشأة و 
.بة مالئمة لزراعة الحبوب على حرث متوسطھذه التر؛فوق المصاطب الحدیثةمتواجدة

التوضعات غیر المتطورة لضفاف األودیةالكیمیائي لتربةو التحلیل الفیزیائي: )4(جدول رقم 
الرمل آفاق التربة

الخشن
الرمل 
الكلس PHالطینالطميالناعم

اإلجمالي
المادة 
SO4العضویة

0-153537390707.752146.700
15 -591559355858.132345.400
59 -7463343303307.952026.352.15
74 -9023583203208.031828.300

année1957 page162ANRH:المصدر Etude J.Boulaine

ل یو التي یظھر على مستواھا غسأن التربة عبارة عن تربة الغدق الطینیة؛أظھر ھذا المقطع،
روف تشكل ھذه الطبقة الرطبة مضاعفة في أعماق المقطع أین توجد طبقة المیاه ظو للكلس

من خالل تراكم میاه السیالن؛ یمكن على السطح یبدو ،(Gley)؛ التي تشكل أفقا رطباالجوفیة
االستدالل على ھذه الطبقة من خالل تشكل أفق یمكن التعرف علیھ من خالل تأكسد الجذور 

.المحیطة بھ
PHاألعماقفي و ھناك تراكم ضئیل للسولفات،8.05إلى7.80یصل من ،تربة مرتفعھذه ال.

3:)أسفل األودیة:(ترب توضعات طمییة معقدة ذات آفاق توضعات السلفات-3

ترب توضعات طمییة معقدة، الترب أین نجد تطبقات أصلیة لتوضعات طمییة، و التي تدعى
.تظھر بصفة واضحة في اآلفاق العمیقة

بالنسبة ألسفل الحال مثلما ھو شكلت ھذه الترب بفعل عوامل لم تخضع لقوانین محددةت
من بین ھذه الترب للتوضعات الطمییةطینیة فقط؛الالتوضعات نوع من األودیة، أین نجد 

1 :« Etude du sol des plaines du Chélif 188مصدر سابق، صفحة ، «
2 :« Etude du sol des plaines du Chélif 160مصدر سابق، صفحة ، «
3 :« Etude du sol des plaines du Chélif .214مصدر سابق، صفحة ، «



و تلك التي تمتلك أفق ترسیب المعقدة، یمكن تمییز ترب التوضعات الطمییة المعقدة األصلیة،
.للسلفات

ل الموالي یعطینا نتائج التحلیل الفیزیائي و الكیمیائي لتربة مصطبة حدیثة بسھل الخمیسالجدو
معقدةالطمییة التوضعات الةتربلالكیمیائيو التحلیل الفیزیائي: )5(جدول رقم 

الرمل آفاق التربة
الخشن

الرمل 
الكلس PHطینطميالناعم

ClSO4CaMgاإلجمالي

0-5002103554358.282650.174.2516.463.25
50-10021483604908.282540.382.7019.601.16

100-1700903405708.072580.762.3514.742.91
170-20002103254658.072650.317.952.045.24
200-24001203455358.072610.384.2015.213.78
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PH تظھر كمیة كبیرة من الحبیبات المتواجدة في ھذه الترب؛ 8.00ھذه الترب أكثر من
ل یكمیة الكلس ال تدل على غسوالكلوریدات متواجدة بكمیات قلیلة تكاد تكون منعدمة،الطین،
.لنسبة المغنسیومCorrélatifو التزاید المتالزم وم مع اإلشارة إلى العجز في الكالسیالترب؛

بناؤھا مھیكل أفضل من ھا؛منأكثر نفاذیة و ھي أیضا تعتبر تربا أكثر تطورا من سابقتھا
و لكن یتعلق األمر بترب متواجدة و أحیانا ھناك ترسیب السلفات في اآلفاق العمیقة،سابقتھا،

القدیم لألودیة و طبوغرافیتھا تختلف عن فوق توضعات قدیمة لتوضعات طمییة للمجرى
.الترب السابقة

ترب التوضعات الحصویة و التوضعات الطمییة الجانبیة اآلتیة من سلسلة الجبال الطینیة-4
1:نیةو المار

ممزوجة بمواد خشنة أكثر و بفعل النقل بمیاه نجد أن ھذا النوع من الترب تكونفي الغالب 
تحمل بعیدا العناصر الناعمة أكثر التيو ع من االنتقاء للمواد المنقولة،التي تقوم بنوالسیالن،

و التي یتم ،(Cuvettes)الداخلیة یتم ترسیبھا في األحواضحیث و التي تبقى عالقة في الماء؛ 
.تفریغھا عن طریق األودیة نحو البحر

.سیبغنیة و قلیلة التر،عمیقةفي معظمھا وترب ثقیلةعبارة عن ھذه الترب 
.شلفاليبصفة محیطیة على الضفة الیسرى لوادو تبدو أقدام الجبالعلى مستوىتوجد 
و یمكن صححت قوام التربة الذي یكون في الغالب ثقیال،شكل انحدارات،ىعلتظھر

.زراعتھا و تعطي مردودا جیدا بالنسبة للزراعة البعلیة أو في حالة الزراعة المرویة
.لتامولقاراسيالجوغطي الكلس تل التوضعات الحصویة و التي بفعتشكلت ھذه الترب،

و في حالة الزراعة لیست غنیة بالمواد العضویة،تتواجد على حواف المصاطب القدیمة،
یمكنھا و ھي ترب نفوذة و الري بھا ضروريفإننا نحصل على مردود متوسط؛البعلیة،

.استقبال كل أنواع الزراعات

1:« Etude du sol des plaines du Chélif 240مصدر سابق، صفحة ، «



:لتربزراعیة لالكفاءة ال-4
حسب الدراسة التي قام بھا إلى خمس فئاتبالبلدیة حسب الكفاءة الزراعیةةالتربتصنف

1.المكتب الوطني لدراسات التطویر الریفي

االنحدار، اإلمكانات : اعتمدت ھذه الدراسة في تصنیفھا على سبعة عناصر أساسیة و ھي
ة و ملوحة الترب و درجة النفاذیة للمیاه و و عمق الجذور و قوام الترب) تساقط، ري(المائیة 

التعریة؛ و نجد أن العناصر الثالثة األولى اعتبرتھا ھذه الدراسة عوامل محددة في تصنیف 
الكفاءة الزراعیة للترب، أما العناصر األربعة األخیرة  فاعتبرتھا عوائق الستغالل التربة، 

.زراعةحیث إذا ازداد تأثیرھا أدت إلى تربة غیر جیدة لل
:و علیھ یمكننا االعتماد على ھذه الدراسة في تصنیف كفاءة التربة بالبلدیة كالتالي

: ذات إمكانات زراعیة جیدة جداتربة-أ
السقي أین نجد محیط ؛ "جنوب غرب بلدیة جندلخاصة شلف األعلى السھل "نجدھا في

(Périmètre irrigué)تسمح تربھي و ،)و الريالتساقط(، تتوفر المیاه بھا طول السنة
.توغل جید للجذورو ھي ذات باستعمال المیكنة الزراعیة في خدمة األرض دون أي محدودیة

:ذات إمكانات زراعیة جیدةتربة-ب
شلف األعلى في الجنوب الغربي لبلدیة جندل،الخاصة في سھل تربالا النوع مننجد ھذ

ال تشكل ، سطذات عمق متوو ھي قط بھا متوسطالتساتتوفر بھا المیاه و بكمیات معتبرة،
.عوائق الستعمال المیكنة الزراعیة

:ذات إمكانات زراعیة حسنةتربة-ج
على حیث تظھر و أكثر تواجدا في الجھة الوسطى لھا،على إقلیم البلدیة،ھذه الترب تتوزع 

و ھي عبارة عن متوسطة،بھا كمیة التساقط و تتوفر بھا المیاهشكل قطع أرضیة صغیرة،
.ال تشكل عوائق الستعمال المیكنة الزراعیة بھاذات عمق متوسط،تربة

.بناءات ممنوعة عدا بعض اإلنشاءات الریفیة ذات الضرورة الفالحیةالكل ،تربفي ھذه ال

:ذات إمكانات زراعیة متوسطةتربة-د
توسطة من االنحدار و تشكل عوائق ممسقیة،و ھي تربةفي الشمال الغربي للبلدیةھاجدن

كل إنشاءات بھا متعلقة بتصریح من السلطات و علیھ فان العمق و كمیة التساقط المتغیرة،
. المحلیة

:ذات إمكانات زراعیة ضعیفةتربة-ھ 
و ھي ترب ؛تتواجد في الشمال الشرقي على شكل شریط یغطي السفح الجنوبي لجبل قونطاس

العمق و االنحدار بھا كبیرباإلضافة إلى أن نقص التساقط،تشكل عائقا كبیرا لوغیر مسقیة
انظر .التعریةعملیةلمیاه الشيء الذي یسرع من اونسیج التربة یؤدي إلى تسریب بھا محدود،

.)4(الخریطة رقم 

1: Étude BNEDER « Etude de classification des terres par communes de Ain Defla Année1992 »





:الخصائص المناخیة-5
تنمیة لفالحي و الاتعتبر الخصائص المناخیة من أھم المؤشرات التي یعتمد علیھا القطاع 

الریفیة المستدامة على حد سواء، لما لھا من أھمیة في تنظیم و تسییر العملیة الفالحیة و 
لفالحي و التنمیة الریفیة امناسبة؛ شھد كل من القطاع و كمیات اإلنتاجیة، فان توفرت بنسب 

میة للحالة المستدامة دفعا ایجابیا و حقق القدر المطلوب من االكتفاء الذاتي من الغذاء و من التن
.االقتصادیة و االجتماعیة لمجال البلدیة، و األقالیم المجاورة لھ

سد غریب و :محطةتناولنا لعنصر المناخ السائد بالبلدیة ھي المحطة التي اعتمدنا علیھا في و 
كونھا كذلك لمختلف المعطیات المناخیة و التي تسمح لنا من دراسة المناخ و ذلك لتوفرھا على

التعرف على المناخ الذي وذلك قصد التمكن من للبلدیة مناخیة من حیث المسافة قرب محطةأ
:على مؤشريامناخ اعتمادالتحدید علیھ تمالبلدیة؛ و تنتمي إلیھ

الذي تناول مناخ : امبرجرالذي یحدد لنا الفترة الرطبة و فترة العجز المائي؛ و مؤشر :قوسن
إلى مناطق مناخیة متجانسة اعتمادا على ئرالجزاقسم حوض البحر المتوسط و الذي 

و نستعرض فیما یلي أھم العناصر المناخیة المؤثرة على العملیة األمطار و الحرارة:عنصري
.الفالحیة بالبلدیة

األمطار: -1 -5
لفالحة و التي تعتمد علیھا مختلف لالمناخیة الضروریة عناصرتعتبر األمطار من أھم ال

ھي من أھم المظاھر األساسیة في نجاح اإلنتاج النباتي و الحیواني على العملیات الزراعیة و
؛تثبیت و نشر األزوتكما تعمل على وھي المصدر األول للمیاه السطحیة والجوفیة حد سواء

اموردو ھذا لكونھا الركیزة األساسیة التي ال تقوم بدونھا أي تنمیة مستدامة تعتبر فھي بذلك 
حد أ" :بأنھ طویر و زیادة اإلنتاج و المردودیة و یمكن تعریف المطرفي تاو الزماضروری

.1"قطرات مائیة سائلة الذي یسقط في شكلأھم أشكال التساقط، و 
الجدوالن الموالیان یوضحان المتوسطات الشھریة لكمیات األمطار و عدد األیام الممطرة و 

.م2006-م1988لمحطة سد غریب خالل الفترة الممتدة من

)ملم(م 2006-1988سد غریب خالل الفترةةاألمطار لمحطالمتوسطات الشھریة لكمیات :)6(رقمجدول
المتوسط 
السنوي دیسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر أوت جویلیة جوان ماي أفریل مارس فیفري جانفي المحطة

428.5 64.45 46.28 32.08 23.27 10.01 11.82 13.81 30.37 42.95 33.52 52.81 67.13 سد 
غریب

لخمیس ملیانةANRHمن انجاز الطالبة اعتمادا على معطیات  الفرع اإلقلیمي : المصدر

)یوم(م 2006-1988متوسط عدد األیام الممطرة لمحطة سد غریب خالل الفترة :)7(رقمجدول
المتوسط 
السنوي دیسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر أوت جویلیة جوان ماي فریلأ مارس فريفی جانفي اسم 

المحطة

77 10 8 7 5 2 2 3 6 8 7 8 11 سد 
غریب

لخمیس ملیانةANRHمن انجاز الطالبة اعتمادا على معطیات  الفرع اإلقلیمي : المصدر

یتبین لنا أن ھناك تناسبا طردیا لكمیات األمطار الشھریة و عدد )7(و )6(دولین من خالل الج
عدد األیام الممطرة و من المالحظ من بترتبط بصفة طردیةفكمیة األمطار؛األیام الممطرة

173صفحة -م1993طرابلس الجماھیریة العظمى - الجامعة المفتوحة-مقدمة في الطقس و المناخ- أمحمد عیاد مقیلي: 1



الل أشھر فصل خالل الجدولین أیضا أن المحطة تستقبل كمیات معتبرة من األمطار خاصة، خ
یفسر ھذه الكمیاتالذيألمطار الشيءامواجھة في تقع كونھا أیضا إلى الشتاء و ھذا راجع 

بالبلدیة متغیر ؛ لذا نجد أن التساقط لما زاد االرتفاع؛ فمن المعروف أن التساقط یزداد كالكبیرة
یوما و ھو غیر كاف مقارنة 77و متوسط عدد األیام الممطرة یبلغ ،و متذبذبو غیر مستمر

و ندرس أھمیة األمطار التي تتلقاھا البلدیة من خالل التوزیع البلدیة المساحة الزراعیة ببحجم 
. الفصلي لھا

)ملم(م 2006-م1988وزیع الفصلي لألمطار لمحطة سد غریب خالل الفترةالت): 8(رقمجدول 

میس ملیانةلخANRHمن انجاز الطالبة اعتمادا على معطیات  الفرع اإلقلیمي : المصدر

أن ھناك تباینا في كمیات )8(رقمیتضح من خالل الجدولأما التوزیع الفصلي لألمطار ف
الذي ساد ھذه الفترات مما أدى إلى اختالف األمطار من فصل آلخر بسبب التغیر المناخي 

كمیات التساقط و درجات الحرارة؛ و بالتالي انعكس على النشاط الزراعي بالمنطقة بصفة 
.مةعا

نھایة شھر نوفمبر،من شھر سبتمبر إلى فصل الخریف بالبلدیة یبدأ :فصل الخریف-5-1-1
ملم، أي 101.63و التي تمثلت في معتبرة من األمطار خالل ھذا الفصل ةسجلت المحطة كمی

ألعمال كثیرا اناسب تكمیاتيھمن النسبة اإلجمالیة للكمیة السنویة المسجلة و% 23.72:بنسبة
.كالحرث و تقلیب التربة و تھیئتھا للزراعةفي ھذه الفترة راعیة التي یقوم بھا الفالحون الز

من الجدول یتضح، أن فصل الشتاء ھو أكثر الفصول مطرا مقارنة :فصل الشتاء-5-1-2
كمیة حیث سجلت المحطة ؛بالفصول األخرى و یبدأ من شھر دیسمبر و ینتھي في شھر فیفري

نظرا و ؛%43.03و الذي مثل نسبة مجموع السنوي،المن ملم184.39بلغت من األمطار 
إلى عملیة الري كونھا تأخذ كفایتھا من حاصیللوفرة المیاه في ھذا الفصل ال تحتاج الم

.  و الكافیة لنموھاساقطةاألمطار ال

و ھو مايیة شھر نھاو ھو الفصل الذي یمتد من شھر مارس إلى :فصل الربیع-5-1-3
ملم106.84:و التي تصل إلىصل اإلنبات و یأتي في المرتبة الثانیة من حیث كمیات األمطار ف

الشيء الذي یمكن الفالحین من تأجیل استعمال الري االصطناعي و یزید من فاعلیة العملیات 
الفالحیة و یسمح من تخزین كمیة من المیاه یمكن استعمالھا في فصل الصیف؛ إذا كانت 

ار كافیة ودرجات الحرارة معتدلة حیث إذا ازدادت عن المعدل أدى ذلك إلى كمیات األمط
، مع اإلشارة أن كمیات الحرارة المسجلة في البلدیة و صعب تخزین المیاهالنتح-رتفاع التبخرا

جدول كمیات كانت أكثر في فصل الخریف منھا في فصل الربیع كما سیظھر من خالل 
.الحقا،)9(رقم الحرارة

یمتد من و الذي قل الفصول أمطارا و أشدھا حرارة أیعتبر ھذا الفصل :فصل الصیف-5-1-4
ملم 35.64:سجلت كمیة أمطار تمثلت فيمحطةالأن حیث أوتشھر نھایةشھر جوان إلى 

المجموع الصیف الربیع الشتاء الخریف الفصول
428.5 35.64 106.84 184.39 101.63 سد غریب
100 8.32 24.93 43.03 23.72 (%)النسبة



ھذا مما من نسبة األمطار السنویة؛ %8.32نسبة فقط من الكمیة السنویة المسجلة و التي مثلت 
.من المیاهحاصیلستعمال الري لتغطیة احتیاج المایستدعي ضرورة 

:الثلوج-5-2
ھذا العنصر المناخي لھ دورا ایجابیا على الزراعة، فھو یسمح ،ال تشھد البلدیة الثلوج إال نادرا

في أتغذیة الطبقات الجوفیة للمیاه، خاصة الینابیع التي تنشو فيبتسرب المیاه في التربة
نیة و التي تعتبر التكوینات السائدة على مار-لوج؛ فوق الحجارة الشیستولثاألصل من ذوبان ا

.مستوى جبل قونطاس و السفح القدیم لھ

:البرد -5-3
قلیل الحدوث بالبلدیة و تسجل ھذه الظاھرة المناخیة في أواخر فصل الربیع أي في شھر ماي 

.و ھي نادرة جدا

:الصقیع -5-4
یمكن أن یكون لھ آثارا سلبیة على بعضو الربیع الشتاء و فصلي تشكل الصقیع في ی
الحساسة لدرجات الحرارة المنخفضة و قد یحد من نموھا أو یؤدي إلى موتھا، محاصیلال

أو غرس مصدات الریاح؛ تحت البیوت البالستیكیةمحاصیلالشيء الذي یستوجب استعمال ال
ربة الزراعیة و بذلك یمنع تحرك المیاه إلى یؤدي حدوث الصقیع إلى تجمد المیاه في الت" حیث 

جسم النبات فتتوقف عملیة النتح و تذبل األوراق و الساق تدریجیا باستمرار تعرض المحصول 
، و من خالل دراستنا المیدانیة اتضح أن 1."للصقیع مما یؤدي إلى انخفاض اإلنتاج الزراعي

المطیرة مما یستوجب نوع من كثیر الحدوث في البلدیة خاصة في أشھر الشتاءالصقیع 
االھتمام بإقامة الزراعات تحت البیوت البالستیكیة التي تحمي المزروعات من ھذا العائق 

.المناخي الضار للمحاصیل و الذي یؤثر سلبا على المردود و جودة اإلنتاج
1/3ن مثالو الذین یشھري دیسمبر و جانفي،" : یصادف حدوث ھذا العائق الفالحي خاصة

و لذلك یقوم الفالحون عادة ببعض األعمال المساعدة على مواجھتھ مثل 2."الكمیة السنویة
إقامة مصدات الریاح المتمثلة خاصة في غراسة نوع األشجار المالئمة لذلك و التي منھا 
أشجار الزیتون التي تغرس على حواف البساتین و القطع األرضیة، و كذلك القیام بحرق 

ة على جوانب القطع األرضیة في الصباح الباكر للرفع من درجات الحرارة عجالت مطاطی
. لتفادي وقوع الصقیع الذي عادة ما یكون تشكلھ في ھذه الفترة

: الحرارة-5-5
تعتبر الحرارة من بین أھم العناصر المناخیة ذات التأثیر المباشر في نمو المحاصیل الزراعیة 

ثبت ذلك علماء الزراعة و األحیاء و أرجة حراریة مناسبة كما كل محصول دلالمختلفة، إذ أن 
الذي یوضح )9(قمجدول راللمعرفة مدى تأثیر ھذا العنصر المناخي الھام نورد فیما یلي 

.م2006-م1988للفترة الحرارة الدنیا و القصوى لمحطة سد غریبدرجات 

169إلى 168م، صفحة 2005-دار المعرفة الجامعیة- اإلسكندریةجامعة -جغرافیة المناخ و البیئة-حمد شرفمحمد إبراھیم م: 1
13م صفحة 2006المخطط التوجیھي للتھیئة و التعمیر لسنة : 2



سد غریب للفترةمتوسط درجات الحرارة القصوى و الدنیا لمحطة: )9(جدول 
)°م(م 2006- م1988

لخمیس ملیانةANRHمن انجاز الطالبة اعتمادا على معطیات  الفرع اإلقلیمي : المصدر

لخمیس ملیانةANRHاعتمادا على معطیات  الفرع اإلقلیمي من انجاز الطالبة: المصدر
درجات الحرارة القصوى:ح قصوى.د
درجات الحرارة الدنیا:  ح دنیا.د

متوسط درجات الحرارة:ح.متوسط د

، متوسط  درجات الحرارة المسجلة في )1(و الشكل البیاني )9(یوضح كل من الجدول رقم 
قل الشھور حرارة بالنسبة للمحطة أم و یتضح أن 2006-م1988محطة سد غریب خالل الفترة 

ثم تبدأ درجات الحرارة في االرتفاع التدریجي إلى أن ) دیسمبر، جانفي، فیفري( ھي أشھر
ثم تنخفض في شھر ° م37.59:ـتصل أقصاھا في شھر أوت حیث سجلنا متوسط حراري قدر ب

ى االنخفاض التدریجي لتصل أدناھا في شھر لتعود الحرارة إل؛ أي بدایة فصل الخریفسبتمبر
.°م13.79جانفي 

:الریاح -5-6
م2006- م1988للفترةمحطة سد غریببالریاح و شدتھا ھبوب عدد أیام :)10(جدول رقم

المعدل
السنوي دیسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر أوت جویلیة جوان ماي فریلأ مارس فیفري جانفي الریاح

30 30 30 31 30 31 31 30 31 30 31 28 31 عدد
األیام

2.76 2.98 2.95 2.14 1.69 2.24 2.16 2.09 2.72 2.55 2.60 6.29 2.77 الشدة
)ثا/م(

لخمیس ملیانةANRHمن انجاز الطالبة اعتمادا على معطیات  الفرع اإلقلیمي : المصدر

المتوسط 
السنوي دیسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر أوت جویلیة جوان ماي فریلأ مارس فیفري جانفي درجة 

الحرارة
25.52 16.23 20.38 26.92 31.06 37.59 37.08 33.56 28.86 23.59 20.52 16.69 13.79 قصوى
9.25 4.26 6.98 11.29 14.62 17.74 17.11 12.62 8.37 6.21 4.91 3.49 3.43 دنیا

17.39 10.24 13.68 19.11 22.84 27.66 27.09 23.09 18.62 14.9 12.72 10.09 8.61 متوسط

( 2006-1988) :                                                                   )1(شكل رقم 
)م2006م إلى 1988(للفترةمتوسط درجات الحرارة القصوى و الدنیا لمحطة سد غریب
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ة في معرفضروريكمؤشر تعتبر معرفة الریاح و اتجاھاتھا ظاھرة مناخیة ال یجب إھمالھا 
غرب-الریاح التي تھب على البلدیة ذات اتجاھات شمالف؛ت األعمال الزراعیة المختلفةاوقأ

العواصف كثیرة الحدوث في المنطقة و " و ذات شدة و مدة متغیرة حسب الفصولو ھي 
ل في فصعلى البلدیة تھب كما ؛ا في السنةیوم30إلى20متوسط حدوثھا یتغیر ما بین 

الریاح خالل و نجد أن متتالیة،یوما15التي تھب أحیانا أكثر من و السیروكو الصیف ریاح
و التي قد تتسبب في یةالزراعالمحاصیل خطرا كبیرا على ھي األخرى فصل الربیع تمثل 

1".و تمس مساحات معتبرةظھور أمراض تؤثر مباشرة على المردود،

: نتحال- التبخر-5-7
في منتصف النھار، الشيء 2%50تتجاوز حدتھا نتح، حیث أن ال- اعا لنسبة التبخرھناك ارتف

الذي یستوجب حتمیة استعمال الري، خاصة في األراضي السھلیة المفتوحة المعرضة بصفة 
ملم إلى 1400و الذي تبلغ نسبتھ على مستوى سد غریب ما بین نتحال- مباشرة للتبخر

3.ملم1500

لدیھا دورا سلبیا، یتمثل في التأثیر على مستوى طبقات رة في المنطقةو نجد أن ھذه الظاھ
یمكن تشكل جزیئات لألمالح و التي تتوضع على سطح األراضي ؛ إضافة أنھ المیاه الجوفیة

غیر النفوذة كاألراضي الطینیة التي كانت ممتلئة بالمیاه أثناء الفترة الرطبة و تشكل تشققات 
لالنجراف من طرف المیاه رات، مما یجعلھا أكثر عرضةمعتبرة على مستوى المنحد

مظاھر التي كان لھا تأثیرا مباشرا علىالبلدیة و بالفیضانیة أثناء فترات التقلبات المناخیة
. )4(رقم الصورة ھوضحتلتعریة التراجعیة خاصة في الجھة الشمالیة لھا مثلما ا

أھالي نطقة الشمالیة الشرقیة بالبلدیة على مستوى محیط سیدي جلول و قاممظاھر التعریة التراجعیة في الم):4(صورة رقم 
.المنطقة بغرس أشجار الزیتون لتثبیت التربة و حمایتھا من التعریة

م2007صورة مأخوذة في جویلیة 

13م صفحة 2006المخطط التوجیھي للتھیئة و العمران لسنة :1
ANRHالمكتب اإلقلیمي لخمیس ملیانة : 2
carte des évapotranspiration du nord de l’Algérie échelle 1/500000 édition 2002یطة للوكالة الوطنیة للموارد المائیة حسب خر:3



:تصنیف مناخ بلدیة جندل-5-8
ین ھذین العنصرین من دراسة األمطار و درجات الحرارة یتضح أن ھناك تناسبا عكسیا ب

ري و األعمال المناخیین المحددین ألنواع المحاصیل الزراعیة و للفترة المالئمة الستعمال ال
ما توفره و فترة المخزون المائي الذي ال یحتاج فیھا النبات أي تدخل للفالح بالفالحیة المختلفة 

.لھ التربة من حاجتھ لھ
ي نمو المحاصیل الزراعیة؛ لذا ارتأینا أن نستند إلى فو ألھمیة المناخ و ما یؤدیھ من دور ھام
.و الفترتین الرطبة و الجافةالمنطقة مؤشري قوسن و أمبرجر لتحدید مناخ 

:مؤشر قوسن-5-8-1
یعتبر ھذا المؤشر من أھم المؤشرات في تحدید الفترة الرطبة و الجافة و یعتمد على معطیات 

.)11(رقمانظر الجدول . رةط األمطار و متوسط درجات الحرامتوس

متوسطات كمیة األمطار و درجات الحرارة الشھریة لمحطة سد غریب: )11(جدول رقم
م2006-م1988خالل الفترة

دیسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأوتجویلیةجوانمايأفریلمارسفیفريجانفياألشھر
كمیة األمطار 

67.1352.8133.5242.9530.3713.8111.8210.0123.2732.0846.2864.45)ملم(

درجة 
8.6110.0912.7214.918.6223.0927.0927.6622.8419.1113.6810.24)°م(الحرارة 

لخمیس ملیانةANRHمن انجاز الطالبة اعتمادا على معطیات  الفرع اإلقلیمي : المصدر

م2006-م1988ا بینمنحنى قوسن لمحطة سد غریب م:)2(رقمبیانيشكل
منحنى قوسن لمحطة سد غریب للفترة (2006-1988)
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لخمیس ملیانةANRHمن انجاز الطالبة اعتمادا على معطیات  الفرع اإلقلیمي :المصدر

محصورة فترة جافة یتضح أن ھناك ، )11(من خالل المنحنى البیاني و معطیات الجدول رقم
و بالتالي أكتوبر،شھر فریل حتى أمن شھر ھذه الفترة الجافة تمتد حیث فترتین رطبتین بین

بأمس حاصیلتكون المحیث؛ تدوم سبعة أشھر و فیھا ترتفع درجات الحرارة و تقل األمطار
و فترتین رطبتین محصورتین بین الفترة الجافة تمتدان من شھر نوفمبر إلى شھر الحاجة إلیھا 



ى مارس أي أنھما تدومان خمسة أشھر و بالتالي نجد أن ھناك فترة تشھد فائضا مائیا و أخر
. تشھد عجزا مائیا

:الفائض المائي-5-8-1-1
یتضح من خالل دراستنا لعناصر المناخ المتمثلة في كل من األمطار و الحرارة أن ھناك 

فترات یمكن أن یكون فیھا ما یسمى بالفائض المائي و فترات یكون ما یسمى بالعجز المائي؛ 
درجات الحرارة؛ و تمتد من شھر نوفمبر ن عكمیة األمطار تزیدفترة الفائض المائي، ففي 

في ھذه الفترة ال تحتاج ،فصل الخریف حتى بدایة فصل الربیعأي نھایة إلى شھر مارس؛
إلى ري اصطناعي لوفرة المیاه اآلتیة من التساقط، و كمیات الحرارة المعتدلة تمنع حاصیلالم

من المیاه بتخزینھا في المنشآت حدوث التبخر للمیاه و بالتالي یمكن االستفادة من الفائض
المخصصة لذلك أو التي یمكن إنشاؤھا لالستفادة من الكمیات المائیة التي تذھب في الغالب إلى 

. األودیة

:العجز المائي-5-8-1-2
یسجل العجز المائي في البلدیة في الشھور التي ترتفع بھا درجات الحرارة عن المعدل الفصلي 

ألمطار أو تنعدم و التي یشھدھا شھري جویلیة و أوت حیث سجلنا على و تندر بھا كمیات ا
كانت و التي كمیات األمطار تنخفض و بالمقابل ،°م27.66و °م27.09التوالي درجات حرارة 

ملم و كمیات األمطار ھذه و التي تكون خارج فصل اإلمطار 10.01و ملم11.82على التوالي 
ا تكون عبارة عن أمطار رعدیة كثیرة الحدوث بالمنطقة في ذلك أنھحاصیلال تستفید منھا الم

حوض مغلق الشيء الذي یؤدي إلى على شكل فصل الصیف نظرا لطبوغرافیة البلدیة 
اصطدام كتلتي ھواء بارد آتیة من الشمال بأخرى حارة متمركزة في السھل و التي عند 

. ات رعدیةارتفاعھا تصطدم مع كتلة الھواء الباردة فتسقط على ھیئة زخ

:مبرجرأمؤشر -5-8-2
المتوسط في تصنیف مختلف المناطق ضاألبیالبحریعتبر ھذا المؤشر خاصا بحوض 

:المناخیة؛ اعتمادا على المعادلة التالیة
Q=3.43P/M-m

:حیث
Q :مبرجرأؤشریمثل م
P : ملم(المتوسط السنوي لكمیة األمطار المتساقطة(
M :ة القصوى للشھر األكثر حرارةمتوسط درجات الحرار
m :متوسط درجات الحرارة الدنیا للشھر األقل حرارة

:التطبیق العددي
P :428.5ملم
M :37.59م°
m :3.43م°
Q=43.03

بعد التطبیق العددي لھذا المؤشر اعتمادا على معطیات األمطار و الحرارة لمحطة سد غریب 
مبرجر و بتمثیل و بإسقاط الناتج على المنحنى البیاني ألم2006/م1988ا بین للفترة الممتدة م



، تبین °م3.43:على محور السینات متوسط درجات الحرارة للشھر األكثر برودة شھر جانفي
. أن منطقة الدراسة ذات مناخ شبھ جاف ذي الشتاء المعتدل

متدةمؤشر أمبرجر لمحطة سد غریب للفترة الم: )3(شكل رقم 
م2006م إلى 1988ما بین 

جندلجندلجندل

:الموارد المائیة-6
ھو القاعدة ویعتبر الماء أساس الحیاة و المحور الذي تقوم علیھ مجد الحضارات المختلفة

، و قد شكلت ندرتھ و قلتھ منذ األزل لیھ السیاسات التنمویة المختلفةالمتینة التي تقوم و تعتمد ع
و لھذا نجد أن الجزائر قد أعطت أھمیة كبیرة " ، أجلھ الحروبمن سبب الرئیسي الذي تقوم ال

1. "الستغالل الموارد المائیة و تطویرھا و ھذا لما لھا من أھمیة بالغة في تطویر الزراعة

ندرتھ و محدودیة موارده المختلفة و رھانات الشعوب في السعي إلى تحقیق غد من منطلق 
بظھور مصطلح التنمیة المستدامة تم إدخال عنصر الموارد المائیة في و لھا؛أفضل ألجیا

استعمالھ و ترشید االستفادة منھ بالقدر الكاف ةاالستراتیجیات االقتصادیة السیاسیة للدول، لعقلن
نھ یتأثر و بصفة مباشرة بالعوامل المناخیة أدون تبذیر أو مبالغة لضمان دیمومتھ، خاصة و 

فرتھ أو ندرتھ الشيء الذي ینعكس على اإلنتاج و المردود الزراعي خاصة في وتؤثر التي 
الواسعة التي تتطلب كمیات معتبرة منھ و لذلك فان إستراتیجیة التنمیة الریفیة محاصیلال

ن في یحیوي إلنجاحھا بسعي المختصوضروري المستدامة حرصت على إدماجھ كعنصر 

7صفحة –م1990-المؤسسة الوطنیة للكتاب-الموازنة المائیة لشمال الجزائر- مسعود بلعباس:1



كالري بالتقطیر و الري المحوري الناجع في ؛لريالري إلى إدخال تقنیات جدیدة في ا
؛ و الزراعات الواسعة فأصبح بذلك من بین التقنیات الفالحیة المتبعة إلنجاح و تكثیف اإلنتاج

تتساقط في وقت محدد و بكمیات معتبرة یصعب التحكم في تخزینھا األمطار بالبلدیةبما أن
نطقة داخلیة و سھل داخلي یمتاز كغیره من كون البلدیة مولنقص المنشآت المخصصة لذلك،

تتلقى " ھيخصوبة األراضي بھا؛ فبالسھول الداخلیة باإلمكانات المائیة الجوفیة المعتبرة و 
، فمن 1."لربیعالخریف وفصلي اكمیات التساقط كغیرھا من المناطق الداخلیة خالل 2/3

لتطویر و تنمیة القطاع الفالحي الضروري التفكیر في كیفیة استغالل ھذه الموارد المائیة
إلى رفع مستوى اإلنتاج الزراعي و بالبلدیة تماشیا مع الخطط التنمویة الزراعیة الرامیة 

نقاط المیاه على طجودتھ و التي منھا تشجیع إقامة الحواجز المائیة و حفر اآلبار والتقا
.قونطاسمستوى سفح جبل

بد أن نتطرق لھا بالتفصیل و ھذا ألھمیتھا في القطاع و لدراسة الموارد المائیة بالبلدیة ال
.الفالحي؛ ونتطرق أوال إلى المیاه السطحیة

:المیاه السطحیة-6-1
شلف و روافده المتعددة و عددا اليتمتلك البلدیة شبكة ھدروغرافیة ھامة تتمثل أساسا في واد

.)5(:رقمكما ھو موضح بالخریطةقونطاس من الشعاب تشكلت عند سفوح جبل 

:شلفاليواد-6-1-1
بالجزائر الشمالیة و یقطع تراب البلدیة في المنطقة الوسطى يشلف أھم واداليیعتبر واد

حیث نجد االتجاھات مغیرا اتجاھاتھ عدة مرات من حدود البلدیة الغربیة إلى حدودھا الشرقیة؛
ثم یغیر اتجاھھ نحو رق،جنوب ش-في الغرب یكون اتجاھھ شمال غرب:المختلفة لھ كما یلي

الشمال لینحرف قلیال نحو الجنوب الشرقي لیتجھ ثانیة نحو الشمال على مستوى مركز البلدیة؛
ثم الجنوب مغیرا اتجاھھ ثانیة نحو الشمال الشرقي،ینحرف بعدھا نحو الجنوب الشرقي،

وب الشرقي لیتجھ من جدید نحو الشمال الشرقي ثم یغیر اتجاھھ ثانیة نحو الجنالشرقي،
لیتماشى و الحدود الجنوبیة الشرقیة للبلدیة حتى یخرج عند الحدود التي تفصل البلدیة عن بلدیة

ینبع من السھول العلیا الغربیة و كم؛20شلف البلدیة على طول اليو یقطع وادواد الشرفة،
في كم 80ولھو یبلغ ط"مارا بعدة بلدیات من والیة عین الدفلى،ینتھي شرق مدینة مستغانم؛

و معدل تصریفھ السنوي 2كم43750فتبلغ أما المساحة اإلجمالیة لحوض تجمیعھمجال الوالیة 
م حیث بلغ أقصى تصریف لھ لنفس 2004/م2003م و 1997/م1996ما بین ثا /3م54.49:ـقدر ب
ثا و أقل تصریف كان سنة /3م79.64:م بمعدل1999/م1998في سنة ، و كان ذلكالفترة
باألمطار المتساقطة فھي يثا حیث ترتبط كمیة المیاه بالواد/3م20.77: م بمعدل2002/م2001

لنفس الفترة السنة/3ھكم83.73بلغ فمتوسط جریانھ متغیرة و غیر ثابتة من سنة ألخرى أما
2"كذلك

1 : Marc Côte : Les prémices d’un aménagement, office des publications universitaires Alger, 1983, p3
Annuaire pluviométrique de l’Algérie Année 1972-73 Birmandreis-Septembre 1974الفرع اإلقلیمي لخمیس ملیانة و :ANRHمعطیات :2





التي ھي األمطار المتساقطة أثناء الفترة المطیرة وف"،شلف األساسياليمصدر میاه وادأما 
حیث،يعلى ضفتي الوادفیضانھا و خروجھاتجعل من نظام تصریفھ إعصاري یؤدي إلى 

شلف بالتواءاتھ الكثیرة اليیمتاز واد،1"في األیام المطیرةم13:ـبيسریر الوادعنترتفع 
خاصة داخل السھل لما یصادفھ من حواجز طبیعیة، ترجع إلى طبیعة الصخور ذات البنیة 

و لقویة و المعقدة التي یصعب اختراقھا الشيء الذي یرغمھ على تغییر اتجاھھ؛الجیولوجیة ا
فیضانات الفضل في تكوین ترب فیضیة لھذه اللكن قلیال جدا ما تخرج میاھھ عن سریر الوادي 

.)5(، انظر الصورة رقم غنیة على مستوى ضفتي السھل

منطقة و الصورة مأخوذة على مستوى،الغرب إلى الشرقشلف الذي یقطع البلدیة مناليوادامتداد : )5(رقمصورة
.الصوالح

 .

م2006صورة مأخوذة في جویلیة 

:شلف بالبلدیةاليأھم روافد واد-6-1-2
الشلف ھناك عدة روافد لھ بالبلدیة تساھم إلى حد كبیر في رفع مستوى المیاه يإضافة إلى واد

ة في الجھة الشمالیة للبلدیة قادمة من المنحدرات الجبلیة و أھم ھذه بھ و التي نجدھا بصفة مكثف
:الروافد ما یلي

:روافد الجھة الشمالیة) أ
:متعددة و ھي من الغرب إلى الشرق كما یلي

.كم لكن جریانھ غیر منتظم5یمتد على طول یقارب :حلیليواد
.كم8.7لھ یمتاز ھو اآلخر بعدم انتظامھ و یبلغ طو:القرقورةيواد
.كم؛ جریانھ غیر منتظم7یمتد على طول یفوق: بن شابييواد
كم و تغذیھ عدة شعاب من 5.5جریانھ غیر منتظم و یمتد على طول یفوق :العزرقيواد

.كم و شعبة سیدي لخضر1.5بن العید التي تمتد على طول یفوق يأھمھا شعبة واد
.ن غیر منتظمذي جریاكم5الذي یقارب طولھ : صھارييواد
.جریانھ غیر منتظم، كم4طولھ یبلغ: برانيواد

م1979/م1978شلف بھذه القیمة سنة اليحیث ارتفع وادANRHلـحسب استجواب شفھي مع المدیر الفرعي : 1



كم و یغذي وادي الشلف في األیام المطیرة، جریانھ غیر 2.5یبلغ طولھ حوالي : وادي البیضة
.  منتظم

.كم و ھو غیر منتظم6.5لھ یقارب طو: الھشاشيواد
يحد الروافد األساسیة لوادأو یغذي على حدود البلدیة في الشمال الشرقي،:المراسليواد

منتظم، و یعتبر أحد روافد كم ذي جریان6.5یقارب طولھ و الذي ) تاغرستيواد(شلفال
.عدة شعابو تغذیھ ھو اآلخروادي الشلف 

:روافد داخل السھل) ب
:الجھة الجنوبیة للبلدیة و ھي من الغرب إلى الشرقنجدھا في 

ي ذي جریاننجده على طول الجھة الجنوبیة الغربیة للبلدیة، عبارة عن واد: تلبنتيواد
.كم4منتظم یبلغ طولھ حوالي 

.اكم جریانھ غیر منتظم2.5طولھ تقریبا:األربعاءيواد
.كم5.5نتظم یبلغ طولھ حواليشلف ذي جریان ماليرافد أساسي لواد:القرنینيواد
.كم8.5طولھ تقریبا جریانھ غیر منتظم؛:الوصانيواد
.كم8.5غیر منتظم طولھ حوالي ذي جریان:سرحایریةيواد

:ذي جریان غیر منتظم ھو اآلخر، یتفرع من وادي سرحایریة یقارب طولھ: وادي زمزم
.كم3.5

.مستوى مدخل البلدیة في الجھة الغربیة لھاشلف على اليوادانتوضحتان الموالیتانالصور
محطة ضخ المیاه في الجھة المقابلة : )7(صورة رقم .  مجمع ضخ انتقالي یسار الطریق الوطني:)6(صورة رقم 

.)18(رقم لمجمع الضخ یمین الطریق الوطني.                          )18(رقم 

محطة ضخ المیاه

حوض تجمیع انتقالي

م2008أكتوبرصورة مأخوذة في م2008أكتوبرصورة مأخوذة في 

:یة المستغلةالمیاه السطح-6-1-3
:السدود الكبرى المستغلة بالبلدیة-6-1-3-1

تستفید البلدیة من میاه سد غریب الواقع ببلدیة واد الشرفة التي تمتلك حدودا إداریة معھا، و 
توجھ میاھھ بالدرجة األولى إلى سقي المساحات الزراعیة على مستوى السھل، و كانت بدایة 

.)12(، انظر الجدول رقم 3ھكم26.408:السد تصل إلىم؛ و سعة 1939استغالل میاھھ سنة 



م2007/م2006الموسم الفالحيفي عة النظریة و الفعلیة لسد غریب سال:)12(جدول رقم

نة مكان التواجد
س

الل
ستغ

مساحة الحوض اال
التجمیعي

)3ھكم(

االستعمال)3ھكم(السعة 

المعبأةالحقیقیةالنظریة
)الحالیة( 

AEP :شرفة، واد ال
المدیة، البرواقیة

سقي سھل 
ھكتار22000:الخمیس

بلدیة واد 
2800280115.32026.408م1939الشرفة

م2006مدیریة المیاه لوالیة عین الدفلى، مصلحة تعبئة موارد المیاه لسنة :المصدر

حوض تجمیع سد غریب):9(صورة رقم ) نظرة عامة(سد غریب ):8(صورة رقم 
برج مراقبةبرج مراقبةبرج مراقبةجھة بلدیة وامريجھة بلدیة وامريجھة بلدیة وامري

جھة بلدیة جندلجھة بلدیة جندلجھة بلدیة جندل

محدد مستوى المیاه بالسد محدد مستوى المیاه بالسد محدد مستوى المیاه بالسد 

م2006المیاه لسنة مدیریة المیاه لوالیة عین الدفلى، مصلحة تعبئة موارد :المصدر

، للسد و )النظریة(من خالل معطیات الجدول السابق، یتضح أن ھناك فرقا كبیرا ما بین السعة 
السعة المعبأة و یرجع ذلك إلى عدة أسباب من أھمھا مثلما تناولنا في الجزئیة السابقة 

لفالحیة خاصة كافیة في العملیات ارللخصائص المناخیة؛ نقص میاه األمطار و التي تعتبر غی
ھكتارا من 22000و أن الھدف من إنشائھ أساسا ھو تلبیة احتیاجات سھل الخمیس لسقي 

األراضي الفالحیة الخصبة و الذي یشكل مجال بلدیة جندل القدر األكبر منھ و یرجع كذلك إلى 
.بھ لنفس السنة1%56إذ بلغت ھذه األخیرة ارتفاع نسبة الطمي في السد،

غریب بالبلدیة و للمنطقة في كونھ یلبي احتیاجات السقي ألراضي السھل، تكمن أھمیة سد 
فمیاھھ توجھ لتلبیة احتیاجات میاه الشرب لكل من بلدیة واد الشرفة و بلدیتي المدیة و البرواقیة 

.التابعتین لوالیة المدیة؛ أي أن مجالھ یتعدى مجال والیة عین الدفلى

تغلة في الفالحة بالبلدیة للموسم الفالحي أنواع مصادر المیاه المس-6-1-3-2
: م7200/م6200

بالملحق في )13(أنواع مصادر المیاه المستغلة في الفالحة بالبلدیة موضحة بالجدول رقم 
.)211(الصفحة رقم 

نجد أن اآلبار من خالل دراستنا المیدانیة اتضح لنا أن البلدیة ال توجد بھا حواجز مائیة؛ و لھذا
غالل السائد بھا و ھذا لتیسر حفرھا و قرب مجال طبقة المیاه الجوفیة من السطح، تمثل االست

إضافة إلى استفادة الفالحین من دعم الدولة و الذي یسر لھم ھذه العملیة إضافة إلى النقوب و 
الضخ من الودیان خاصة للفالحین الذین لدیھم مساحات زراعیة بالقرب من األودیة أما المنابع 

1: Direction de l’hydraulique « service mobilisation des ressources hydriques »situation au : 31/12/2006



منابع بالبلدیة متواجدة في الجھة الشمالیة للبلدیة على مستوى السفوح لسھولة التقاطھا 4فعددھا 
(captage de sources)و ھي كما یلي:

في التجمع العشوائي 7منھا في التجمع العشوائي لمحرزة و4:نقب14عدد النقوب بالبلدیة 
تجمع العشوائي ھوارة ؛ بلغ متوسط في التجمع الثانوي أوالد العباس، و اثنان في ال1للقرنین و

.(M L)متر طولي 120ثا و متوسط عمقھا /ل140التدفق لھذه النقوب 
.اثنان من ھذه النقوب متوقفة لنقص تجھیزات الري

م2005/م2004لفالحي اأنواع مصادر المیاه بالبلدیة للموسم سعة :)14(جدول رقم 
السدود النقوب اآلبار األودیة رطبیعة المصد

01 14 30 01 العدد
610.6.2 610.1.26 610.1.15 610.4.3 )3م(السعة

800 / / / )ثا/ل(التدفق
1200 140 30 430 )ـھ(المساحة المسقیة فعال

/ 225 60 730 )ھ(المساحة القابلة للسقي
م2005/م2004:الفالحيموسماللدائرة جندل القسم الفرعي الفالحي:المصدر

لكن المساحة ،3ملیون م12.91ـفان للبلدیة مصادر مھمة للمیاه، مقدرة ب)14(رقم من الجدول 
ـ إال أن المساحة المرویة فعال وصلت إلى ھ1800المستغلة في عملیة الري وصلت إلى 

من 1)%11(نسبتھا إلىتصلوو التي م 2005/م2004ھـ ھذا خالل الموسم الفالحي1421
ھذه المصادر المختلفة للمیاه أن تزید من المساحات یمكن لالمساحة الصالحة للزراعة و 

. و ترشیدھاالمسقیة بشرط التحكم في تقنیات الري و معرفة تسییرھا

:المیاه الجوفیة-6-2
:شلفاليلوادالثانویة األحواض التجمیعیة -6-2-1

شرب و بسقي تساھم في التزوید بالمیاه الصالحة للثانویة شلف أربعة أحواض تجمیعیة اليلواد
و تمثل الموارد 2كم3763تشكل مخزونا مائیا یبلغ التي شلف و الالمساحات المستغلة من سھل 

: ھيوالمائیة الجوفیة التي تشكل أھم الطبقات المائیة بالوالیة
.2كم1378:شلف غریب، مساحة حوض تجمیعھاليلوادالثانوي الحوض التجمیعي -
بلغ ،2كم780:شلف حربیل، مساحة حوض تجمیعھاليدلواالثانوي الحوض التجمیعي -

م و 1997/م1996م و 1988/م1987ثا للفترة الممتدة ما بین /3م0.54متوسط تصریفھ السنوي 
.ملم57.44السنة و متوسط التساقط بھ بلغ /3ھكم17.15بلغ متوسط جریانھ لنفس الفترة 

. 2كم851:میعھ تبلغدردر، مساحة حوض تجيلوادالثانوي الحوض التجمیعي -
.2كم754:شلف حرازة، مساحة حوض تجمیعھاليلوادالثانوي الحوض التجمیعي -

جر يوادالثانوي لالحوض التجمیعي : و ھماثانویین حوضین تجمیعیین لتشكل البلدیة حدین 
و Côtier Algéroisللحوض التجمیعي الثانویة بورومي الذي یشكل أحد األحواض التجمیعیة 

حیث تشكل البلدیة الحد الجنوبي الغربي لھ، و تشكل الحد ،2كم8076:ي تبلغ مساحتھالذ
شلف حربیل الذي یعتبر أحد األحواض اليلوادالثانوي لحوض التجمیعي لالشمالي الغربي 

تستفید البلدیة من ،2كم44131:للحوض التجمیعي للشلف الذي تبلغ مساحتھالثانویة التجمیعیة

15صفحةم 2006التوجیھي للتھیئة و العمران لسنة المخطط:1



شلف حربیل الذي یشكل مجال طبقة المیاه الجوفیة اليلوادالثانوي جمیعي میاه الحوض الت
.  للشلف األعلى الممتد من بلدیة جندل حتى الحدود الغربیة لبلدیة عریب

:مجال طبقة المیاه الجوفیة-6-2-2
بما أن البلدیة تتوفر على شبكة كثیفة من األودیة المنتشرة على طول البلدیة من الغرب إلى 

فھذا یجعل منھا خزانا مائیا و الشرق و التي تغذیھا مجموعة من الشعاب في الجھة الشمالیة،
و الذي شلفاليمن وادكم2الذي یظھر من خالل طبقة المیاه الجوفیة المتواجدة على طول 
ساعد وجود الطین تحت " :ساعدت على تواجدھا نوع التكوینات الجیولوجیة بالمنطقة حیث

الرملي على جعل ھذه األخیرة مخزنا ھاما للمیاه الجوفیة التي تستغل عند أقدام طبقة الحجر
الوطني رقم و ھي محدودة من جھة الشمال بالطریق؛1"نطاس و ھضبة سیدي عليوجبل الق

أي ،2.عین دفلىبلدیة جلیدة و و بلدیة عریبمن الغرب ببلدیةو من الشرق ببلدیة جندلو 18
و مخزون ھذه ل الحد الشرقي لطبقة المیاه الجوفیة بوالیة عین الدفلىأن بلدیة جندل تشك

الطبقة یرتبط بصفة مباشرة بالمیاه السطحیة مما یجعل منسوبھا یتغیر وفقا لكمیات األمطار 
. التي تتلقاھا البلدیة في الفصول المطیرة و ینخفض منسوبھا في فصل الصیف

و ألجل توزیع عادل للمیاه في بلدیة م،2006لسنة حسب المخطط التوجیھي للتھیئة و التعمیر
عین األشیاخ انطالقا من میاه ھذه بلدیة جندل و بلدیة من األفضل أن یتم تزوید كل من جندل،

.بربوش من خالل سد غریببلدیة واد الشرفة و بلدیة الطبقة و كل من 

:كثافة الشبكة المائیة-6-3
تؤخذ أطوال مصادر المیاه السطحیة و المتمثلة في األودیة تقدر كثافة الشبكة المائیة، بأن

:الرئیسیة و المؤقتة على المساحة اإلجمالیة بالبلدیة؛ حسب العالقة

مجموع أطوال الشبكة المائیة
100 х = كثافة الشبكة المائیة

المساحة اإلجمالیة للبلدیة
الرئیسي الذي یبلغ طولھ يشلف؛ الواداليكم منھا واد95.2:مجموع أطوال الشبكة المائیة یبلغ

.)كم20(

2كم251:المساحة اإلجمالیة للبلدیة

95.2
х100 =38% :التطبیق العددي

251

%38تحت المعدل؛ إذ أنھا ال تتجاوز حسب التطبیق العددي، فان كثافة الشبكة المائیة بالبلدیة
خاصة باعتبار مساحة البلدیة المعتبرة و التي تستغل معظمھا في الزراعة كونھا بلدیة ذات 

في العملیات اعبئة الموارد المائیة الستعمالھطابع فالحي، حیث یجب االھتمام أكثر بمنشآت ت
. على الحالة االقتصادیة لھابالفالحیة المختلفة بما یرجع باإلیجا

41صفحة الحاج العكري، مصدر سابق، : 1
91م صفحة1993نة لسللبلدیة المخطط التوجیھي للتھیئة و العمران :2



"المقومات البشریة بالبلدیة ": الفصل الثاني

في ھذا الفصل البدء بلمحة تاریخیة عن البلدیة و عن تطورھا المكاني لما لذلك من ارتأینا
.كان و عن تحركاتھم عبر مجال البلدیة و أھم األسباب المساھمة في ذلكارتباط مباشر بالس

:لمحة تاریخیة عن البلدیة-1
:في فترة االستعمار الفرنسي، نسبة إلى الفرنسيLAVIGERIEجندل كانت تسمى بلدیة

1Charles Martial Allemand Lavigerie ،و كانت ، و الذي كان أحد أحبار الكنیسة الكاثولیكیة
م؛ إذ كانت 1880عبارة عن قریة صغیرة أنشئت في الفترة االستعماریة عام " البلدیة من قبل 

»عبارة عن مركز فالحي، قرب سوق األربعاء  Larbaa التركیة، ترجع إلى الفترة و التي،«
. 2"حیث كانت عبارة عن ملتقى لألجانب مستخدم من طرف المصالح اإلداریة آنذاك 

م، ثم ازدادت إلى أن 1888ھكتارا فقط سنة 37مساحة المشغولة تشمل حوالي كانت ال" 
م 1899ھكتارا في سنة 3170:م، ثم عرفت البلدیة توسعا قدر بـ1894ھكتارا سنة 1266وصلت 

خالل و3؛"ھكتارا لنفس السنة15830، المدینة القدیمة بمساحة Lavigerieمما أدى إلى ظھور 
ث كانت تشمل مساحة كل من ستمرت ھذه المساحة في االزدیاد حیاالفترة االستعماریة،

.عین األشیاخ الحالیةبلدیة واد الشرفة و و بلدیةجندل:بلدیات
بلدیة والذي یربط ،18رقمالطریق الوطني: مركز البلدیة متواجد على محور إقلیمي مھم

امحوریعتبر ھذا الطریق یمر جنوب مركز البلدیة و ھو بھذا ؛ المدیةبوالیة ملیانة خمیس
إلى الشمال )28رقم(لوالئي اصل بالطریق یت، و ھو و نقل البضائعلتنقل األشخاصاحساس
.في الجنوب الغربي)11رقم(لوالئي ا، و الطریق الحسینیةبلدیةباتجاه

ضم شبكة طرق ثانویة تربط ة في الجھة الجنوبیة و التي توالئیعدة طرق یقطع البلدیة أیضا 
.ھا المبعثرةناطقمركز البلدیة بمختلف م

: تطور و نمو سكان بلدیة جندل-2
ى الحجم السكاني و على التركیبة البشریة یقصد بالنمو السكاني مختلف التغیرات التي تطرأ عل

.من حیث العدد و النوع لفئة بشریة تسكن في منطقة جغرافیة معینة و في فترة زمنیة محددة
أو بالنقصان من خالل الوفیات اتطبیعیا أي بزیادة السكان نتیجة الوالدیكون ھذا النمو

، و قد یعبر لمنخفضة أو المرتفعةا المعدالت ا؛ و التي تعكسھمافیةالمسجلة لكل منطقة جغر
،عنھ أحیانا بحركة الھجرة أو قد یرجع أیضا إلى ظروف أكثر تعقیدا كالظروف األمنیة

و تبرز أھمیة دراسة بنیة السكان حسب العمر و الجنس في أنھا " االقتصادیة أو االجتماعیة؛
المنتجة فیھ التي یقع على توضح المالمح الدیموغرافیة للمجتمع ذكورا و إناثا، و تحدد الفئات

و لعل للسیاسة الوطنیة المنتھجة منذ ،4"عاتقھا عبء إعالة باقي أفراده، و الفئات غیر المنتجة 
الوالدات األثر المباشر على التركیبة البشریة و على تراجع معدل النمو البشري نظیمسنوات لت
اتالتعداداتیة ما بین فترو الذي عرف ارتفاعا بالبلد؛على المستوى الوطنيالطبیعي

1: )1892نوفمبر18-1825أكتوبر 31( Internet : http://algeriaspace.blospot.com/2007/07/photos-satellite-algerie.htm
42م، صفحة 1993للبلدیة لسنة PDAUالمخطط التوجیھي للتھیئة و العمران :  2
19المصدر السابق، صفحة : 3
185م صفحة 2001/ھـ1421-دار النھضة العربیة للطباعة و النشر-سكانجغرافیة ال-عبد هللا عطوي: 4

http://algeriaspace.blospot.com/2007/07/photos-satellite-algerie.htm


ھذا یرجع إلى ثقل البلدیة وم 2008/م1998وم1998/م1987وم 1987/م1977ةالدوری
و كونھا بذلك قطبا جاذبا لسكان البلدیات المجاورة لما 18بوقوعھا على الطریق الوطني رقم 

.لفالحياتوفره لھم من فرص للعمل خاصة في القطاع 

:و معطیات المصلحة التقنیة للبلدیةكاني في بلدیة جندل حسب التعدادات النمو الس-2-1
یفسر نمو السكان ببلدیة جندل عاملي الموالید و الوفیات إضافة إلى عامل الھجرة الداخلة و 

للقیام بدراسة السكان في البلدیة والخارجة التي تتحكم ھي األخرى في الزیادة السكانیة،
ت السكانیة لفترات التعداد المختلفة التي یصدرھا الدیوان الوطني اعتمدنا على اإلحصاءا

و التي تسمح لنا م 2008/م1998م و 1998/م 1987م و 1987/م 1977لإلحصاء لكل من الفترات 
قمنا بحساب معدل النمو السكاني حیث یحسب كما و ختلف التطورات السكانیة للبلدیة من فھم م

:یلي
х1001ن/]1س)/1س-2س[( =معدل النمو

عدد السكان في التعداد األول :1س
عدد السكان في التعداد الثاني:2س
عدد السنوات الفاصلة بین التعدادین:ن

.یوضح لنا وتیرة نمو السكان بالبلدیة لمختلف فترات التعداد،الجدول الموالي

م2008و م1977الممتدة ما بیننمو سكان بلدیة جندل للفترة :)15(جدول رقم 
(%)معدل النمو )نسمة(عدد السكان

98/08 87/98 77/87 م2008 م1998 م1987 م1977
1.18 3.15 2.92 30009 26851 19938 15430

حسابات الطالبة +معطیات المصلحة التقنیة للبلدیة +ONS: المصدر

):م1987/م1977(تطور السكان خالل الفترة -2-1-1
نسمة حسب 19938د تزایدا مستمرا لعدد سكان البلدیة حیث بلغ شھدت ھذه الفترة من التعدا

نسمة و 4508:بلغتأي أن ھناك زیادة في عدد السكان ،%22.61:م بنسبة زیادة1987إحصاء 
لوالئي الذي بلغ في نفس الفترة او ھو مرتفع مقارنة بمعدل النمو %2.92بمعدل نمو بلغ 

الشيء الذي یرجع إلى مكانة ؛ %2.15ني الذي بلغ كبر من معدل النمو الوطأو ھو 1.89%2
لظروف المعیشیة و ارتفاع لالبلدیة من حیث أنھا بلدیة جاذبة حیث أن ھناك نوع من تحسن 

.الھجرة الداخلة بھا

):م1998/م1987(تطور السكان خالل الفترة -2-1-2
لنفس الفترة %3.15:بلغل نمونسمة بمعد26851:ارتفع عدد السكان بالبلدیة في ھذه الفترة إلى

و ھو %25.74أي أن ھناك زیادة سكانیة نسبتھا ، نسمة6913:و بزیادة في عدد السكان قیمتھا
لوالئي او منخفض مقارنة بالمعدل %2.15:معدل مرتفع نسبة إلى المعدل الوطني الذي بلغ

ي الوالیة و ارتفاع الھجرة و لعل ذلك یؤكد مكانة البلدیة ف%1.47:الذي بلغ خالل نفس الفترة
الداخلة إلیھا و الظروف المعیشیة الصعبة للبلدیات المجاورة لھا؛ و الذي یرجع أساسا إلى 

185صفحةم 1984الجزائر-المؤسسة الوطنیة للكتاب- التغیرات السكانیة في الجزائر- سعید مریبعي:1
حسب معطیات %)87/98:1.47(، %)77/87:1.89(:لوالئيامعدل النمو ؛%)87/98:2.15(،%)77/87:3.08:(معدل النمو الوطني: 2

ONSالدیوان الوطني لإلحصاء 



األوضاع األمنیة التي عاشتھا بلدیات الوالیة في السنوات األخیرة و التي جعلت من البلدیات 
تقع البلدیة على مستواه؛ الذي 18ور الطرق الرئیسیة كالطریق الوطني رقم االواقعة على مح

. على مستوى الجبالمنھاقطبا جاذبا للبلدیات المجاورة لھا خاصة الواقعة

):م2008/م1998(تطور السكان خالل الفترة -2-1-3
نسمة 30009:م إلى1998في تعدادنسمة 26851في ھذه الفترة انتقل عدد السكان بالبلدیة من 

الذي ي عدد السكان إال أن معدل النمو منخفض و رغم االرتفاع فوم 2008في تعداد
و نسمة3158:كان بزیادة في عدد السكان قیمتھامقارنة بالفترات السابقة و الذي %1.18:مثل

وھذا االنخفاض في معدل النمو و في قیمة ؛%10.53:بقیمةالتي مثلت نسبة زیادة سكانیة 
ي شھدتھ البلدیة في ھذه الفترة و الراجع إلى الزیادة السكانیة یرجع أساسا إلى االستقرار الذ

انخفاض عدد القادمین إلیھا من الھجرة الداخلة و إلى الدور الفعال الذي قامت بھ مشاریع 
التنمیة الریفیة و الفالحیة الذي استفاد منھ سكان المناطق المبعثرة و المعزولة للبلدیة و 

.البلدیات المجاورة لھا
.ھذا التزاید المستمر في عدد سكان البلدیةالشكل الموالي یوضح 

:التركیب السكاني-3
و الذي یعتبر ،التركیبة البشریة حسب العمر و النوع و التركیبة المھنیة: یقصد بتركیب السكان

و مھما جدا في معرفة حركة السكان عبر مجال البلدیة و حجم الید العاملة حالیا و مستقبال،
مقدار الزیادة الطبیعیة و الفئات العمریة ،ینا عدة مؤشرات عن نسبة الخصوبةعطیذيال

متوسطي السن و كبار السن؛ التي یمكن توظیفھا في تحدید صورة عن المجتمع و و لصغار 
البشریة المتوفرة التي یمكن استغاللھا في خطط التنمیة المختلفة من حیث مقوماتعن ال

التزوید الصحة،،التعلیمالعمل،قتصادیة و التي من أھمھا السكن،التجھیزات االجتماعیة و اال
بشبكات المیاه و الكھرباء و مختلف االحتیاجات للسكان في رقعة جغرافیة محددة و التي تعمل 

. بصفة مباشرة في استقرار السكان وفي رفع مستوى التطور االقتصادي بالبلدیة

:التركیب النوعي-3-1
لمجتمع بین نسبة الذكور و النوعي للسكان بالبلدیة في معرفة مدى توازن ایفید التركیب 

؛ و الذي لھ بالغ األھمیة في إظھار بعض المؤشرات كالھجرة و نسبة القوى العاملة و اإلناث
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شكل رقم (4): تطور عدد السكان بالبلدیة ما بین 1977م الى 
2008م

عدد السكان



و یتأثر التوازن "كیفیة تشكلھا بین النوعین و نسبة الزیادات و الوفیات بین الذكور و اإلناث
1"جرة بین النوعین و تباین الوفیات بینھما و الخطأ في البیانات اإلحصائیةالنوعي بصافي الھ

م1998توزیع السكان حسب النوع و الفئات العمریة حسب إحصاء : )16(جدول رقم 
المجموع اإلناث الذكور %الفئات العمریة العدد % العدد % العدد

10.86 2915 48.92 1426 51.08 1489 0-4
11.75 3154 48.89 1542 51.11 1612 5-9
13.57 3643 48.94 1783 51.06 1860 10 -14
13.02 3496 48.05 1680 51.95 1816 15 -19
11.10 2980 49.23 1467 50.77 1513 20 -24
8.99 2413 49.23 1188 50.77 1225 25 -29
6.81 1830 49.18 900 50.82 930 30 -34
4.79 1288 48.99 631 51.01 657 35 -39
4.81 1293 48.41 626 51.59 667 40 -44
3.35 901 49.94 450 50.06 451 45 -49
2.78 746 51.74 386 48.26 360 50 -54
2.15 578 40.83 236 59.17 342 55 -59
2.10 562 51.07 287 48.93 275 60 -64
1.59 426 51.17 218 48.83 208 65 -69
0.87 234 41.03 96 58.97 138 70 -74
0.67 179 46.37 83 53.63 96 75 -79
0.68 183 51.37 94 48.63 89 +80
0.11 30 56.67 17 43.33 13 غیر مصرح بھم
100 26851 48.89 13110 51.11 13741 المجموع

RGPHمن معطیاتONS:المصدر حسابات الطالبة+1998

:التركیب العمري-3-2
ري للسكان إلى تقسیمھم إلى فئات عمریة یمكن أن تكون المحور الذي یھدف التركیب العم

تقوم علیھ مختلف الخطط التنمویة في إطار االستفادة من الموارد البشریة التي تعتبر المحرك 
األول لمكانیزمات التنمیة التي ال تقوم دون العامل البشري على ضوء بعض المعطیات 

و القوة البشریة النشطة و العاملة؛ إذ أن التركیب العمريالبطالة ؛ة اإلعالةالبشریة كنسب
یتأثر بصافي الھجرة و اتجاه الخصوبة و لھذا فان التركیب العمري ال یتغیر إال بتغیر "

مكونات النمو السكاني و ھذه بدورھا ال تتغیر إال بتغیر التركیب العمري و الظروف 
2"ة السكانیة التي تتبعھا الدولةاالقتصادیة و االجتماعیة و الحضاریة و السیاس

:اآلتیةالكبرى الفئات العمریة حسبو علیھ قمنا بتوزیع السكان 
معالة من طرف سنة؛14-0م السكان الذین تتراوح أعمارھم ما بین ضو ت:فئة صغار السن*

.  الرضع و األطفال دون سن التمدرس و الفئة المتمدرسةالفئة الثانیة و تدخل فیھا فئة
ما بینو ھي الفئة المنتجة أو النشطة و التي یتراوح أعمار عناصرھا: فئة الشباب و الكھول*

.سنة15-65

162صفحة ، مصدر سابق، سعید مریبعي: 1
167-166صفحة ، مصدر سابق، سعید مریبعي: 2



شكل رقم (5):توزیع السكان حسب الفئات العمریة الكبرى في بلدیة جندل 
الحصاء 1998م
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و ھي الفئة غیر المنتجة و غیر قادرة على العمل و تعتبر كذلك :كبار السن أو الشیوخفئة*
في الحاضر أو الفئة المعالة من طرف الفئة الثانیة ھي كذلك؛ التي ال تقدم مردودا اقتصادیا 

.سنة65عن اأعمار عناصرھالمستقبل و تزید 
ھ؛ یعطینا ھذا التوزیع للفئات العمریة بالبلدیة حسب بالمرفق و الجدول الموالي مع الشكل

.م1998إحصاء 

م1998توزیع السكان حسب الفئات العمریة الكبرى في بلدیة جندل إلحصاء : )17(جدول رقم 
المجموع اإلناث الذكور %لفئات العمریةا العدد % العدد % العدد

36.17 9712 17.69 4751 18.48 4961 سنة0-14
59.91 16087 29.24 7851 30.67 8236 سنة64- 15
3.92 1052 1.89 508 2.03 544 سنة و أكثر65

RGPHمن معطیاتONS:المصدر حسابات الطالبة+1998

سنة    14- 0

سنة15-64

سنة و أكثر65

):سنة14- 0(الفئة األولى
من مجموع سكان البلدیة و تتأثر كثیرا بحركة الموالید و %36.17:تمثل ھذه الفئة نسبة

بسبب نقص الرعایة الصحیة و أسباب الرضع و صغار السنالوفیات خاصة عند األطفال 
. الفئة المتمدرسة و المعالة كذلكتندرج ضمنھا مثال و ھذه الفئة اجتماعیة كالتھاون 

):سنة65- 15(الفئة الثانیة
المنتجة و المحددة للنشاط االقتصادي و التي تنتمي إلیھا الفئة العاملة و تمثل الفئة النشطة،

نسبتھا مقارنة بالمجموع الكلي للسكان و التي تقدرةنسبأكبراالجتماعي بالبلدیة و تمثل 
.%59.91:ب

):سنة و أكثر65(الفئة الثالثة
3.92:النسبة األقل من سكان البلدیة و التي تبلغو ھي كذلك تمثل الفئة المعالة و غیر المنتجة

.عناصرھا في إعالتھا على الفئة الثانیةأغلبیة، و تعتمد ھذه الفئة نظرا لعجز%
عدد الذكور بالبلدیة و النوعي لسكان البلدیة أنالمالحظة العامة من دراسة التركیب العمري

كبر من عدد اإلناث بالنسبة لمختلف الفئات العمریة و الذي یفسر خاصة بالنسبة لفئة الشباب أ



ذي األخطار بالنشاط الصناعي الغالبأنھم لیسوا عرضة لحوادث مھنیة و التي ترتبط في 
.لفالحي و الزراعي لسكان البلدیةالنشاط طبیعة ایدعم و یؤكدھو ماو المھنیة المھمة؛ 

من خالل المعطیات السابقة یمكن القول أن البلدیة؛ تتمتع بطاقات بشریة ھامة من الشباب
.و الكھول الذین یمكن لھم تجسید التنمیة في كافة المجاالت االقتصادیة بالبلدیة

:تقدیرات السكان بالبلدیة-4
لسنوات التقدیرات)1.18(م1998عدل النمو إلحصاء مع األخذ بعین االعتبار ثبات م

1س+ن 100X/)1سXم(=2س
م2008م حتى سنة 1998تقدیرات عدد سكان بلدیة جندل ما بین إحصاء :)18(جدول رقم

2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 السنوات
30009 29838 29490 29147 28807 28471 28139 27811 27487 27166 26851 ع س

)1.18(م1998م  و باعتبار معدل نمو 1998من انجاز الطالبة انطالقا من عدد سكان إحصاء :المصدر

سب تقدیرات عدد سكان فانھ ح؛)6(و الشكل البیاني رقم )18(من خالل معطیات الجدول رقم 
م 1998ستمرة باعتبار ثبات معدل النمو إلحصاء فان عدد السكان سیتزاید بصفة مبلدیة جندل 

الشيء الذي یستدعي أخذه بعین االعتبار في برمجة مشاریع التنمیة على مستوى البلدیة مثل 
المرافق الترفیھیة و غیرھا مع األخذ بعین االعتبار الطابع ؛السكن؛ المرافق الصحیة؛ التعلیمیة

الكفاءات االقتصادیة و التوجھ األولي و المكتسب لفالحي للبلدیة و االستعدادات البشریة و ا
.لمختلف الطاقات خاصة منھا الفئة الشابة القادرة على القیام بالتنمیة و تدعیم أطرھا المختلفة

:التوزیع الجغرافي للسكان-5
تاریخیة تعود إلى الفترة منھا ؛دة اعتباراتیتأثر توزیع السكان عبر مجال البلدیة بع

طبیعة السطح و المناخ و عوامل طبیعیة ترجع إلى ریة و أخرى متعلقة بظروف االستعما
فكل ھذه الظروف التي تدخل بصفة مباشرة اقتصادیة و اجتماعیة و إداریة و سیاسیة مختلفة؛

من ألعداد السكانلمجالي للسكان ھي التي تجعل من منطقة أكثر تركزا افي كیفیة التوزیع 
ة تأثیر مختلف العوامل الطبیعیة من حیث مدى تأقلم السكان و منطقة أخرى و تختلف درج

. مدى تأثیر قوى الجذب و الطرد لمختلف المناطق بالبلدیة
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احصاء 1998م  (6): تقدیرات عدد سكان بلدیة جندل ما بین شكل رقم
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اتإلعطاء صورة تقریبیة لھذا التركز و التشتت للسكان تم االعتماد على معطیات تعداد
.یوضح ذلك، )19(رقم و الجدول م2008و م1998و م1987

م2008م و 1998وم1987اتبلدیة جندل حسب إحصاءبلسكاناتوزیع : )19(جدول رقم 
البلدیة المناطق 

المبعثرة
بن 
دولي

أوالد 
العباس

سي 
مصباح

عین 
الدم

سیدي 
الناصر

مركز 
البلدیة

نوع التجمع
سنة التعداد

19938 10216 / / / / / 9722 العدد إحصاء 
100م1987 51.24 / / / / / 48.76 %

26851 7806 / / 971 1094 1237 15743 العدد إحصاء 
100م1998 29.06 / / 3.62 4.07 4.61 58.64 %

30009 5858 1073 1117 1074 1296 1174 18417 العدد إحصاء 
100م2008 19.52 3.58 3.72 3.58 4.32 3.91 61.37 %

6913 -2410 / / 971 1094 1237 6021 العدد ة الزیاد
السكانیة 

)87/98(25.74 -8.98 / / 3.62 4.07 4.61 22.43 %

3158 -1948 1073 1117 103 202 -63 2674 العدد الزیادة 
السكانیة 

)98/08(10.53 -6.48 3.58 3.72 0.34 0.67 -0.21 8.91 %

3.15 -2.15 / / / / / 5.63 )87/98(معدل النمو 
1.18 -2.49 / / 1.06 1.85 -0.51 1.70 )98/08(معدل النمو 

حسابات الطالبة +معطیات المصلحة التقنیة للبلدیة+ONS:المصدر

مركز البلدیة في من المبعثرة كان أكثر المناطق ن عدد السكان بیتضح أمن معطیات الجدول 
أما عدد، %48.76بنسبة أي نسمة 9722:م حیث كان عدد السكان بمركز البلدیة1987إحصاء 

و انخفضت ھذه النسبة %51.24:بنسبةأي ،نسمة10216:سكان المناطق المبعثرة فكان
م و استمرت في االنخفاض إلى 1998خالل إحصاء %29.06:إلىللسكان بالمناطق المبعثرة 

و لم یكن ھناك تواجد لتجمعات ثانویة بالبلدیة 1)م2008(في إحصاء %19.52:إلىأن وصلت
ظھر ثالثة تجمعات ثانویةأم؛ الذي 1998التي لم تظھر إال في إحصاء م و1987خالل إحصاء 

أي أن سكان المناطق المبعثرة قد تجمعوا في سیدي الناصر، عین الدم و سي مصباح؛: ھي
و من السكان لیسوا بالضرورة من نفس المنطقة المبعثرة؛اریم عددا كبضوحدات سكنیة ت

و یدل كذلك على میل السكان للتجمع ،السكان بالبلدیةالذي یدل على الزیادة المستمرة لعدد
باستعراض " و ھو ما أشار إلیھ أحمد طھراوي في أطروحة الماجستیر عنھ من التبعثر 

م نجد أن توزیع سكان سھل الشلف 1966صورة التوزیع الجغرافي لسكان الشلف األعلى عام 
المراكز العمرانیة القدیمة مثل األعلى بین ریف و حضر، یتجھ نحو التجمعات بسبب توسع 

كذلك على أن البلدیة بدأت تفقد من خصائصھا معطیات الجدول دل تو ؛ 2"الخمیس و جندل
كبلدیة ریفیة و سعي سكان المناطق المبعثرة إلى الحصول على تسھیالت في مجال الخدمات 

انطالقا من معاییر التي تفتقر إلیھا المناطق المبعثرة و إلى تحول في نوع التجمعات السكنیة
الدیوان الوطني لإلحصاء في تحدید نوع التجمع السكني و یرجع كذلك إلى أسباب أمنیة أدت 
بھم على التخلي عن تجمعاتھم وزراعتھم المعیشیة خاصة في المناطق الجبلیة و نزوحھم إلى 

م أما توزیعھم حسب الجنس و 2008لم نتحصل من المصلحة التقنیة للبلدیة إال على توزیع السكان حسب التشتت و الذي ھو نفس العدد إلحصاء : 1
.  وع فلم نتمكن من التحصل علیھ لعدم ترك نسخة من ھذه المعطیات التي بعثت في شكل ملفات مغلقة للدیوان الوطني لإلحصاءالن
. أطروحة ماجستیر في الجغرافیة تخصص استصالح ریفي- العمالة الفالحیة و اإلنتاج في القطاع االشتراكي بسھل الشلف األعلى-أحمد طھراوي: 2

44صفحة م، 1987سبتمبر 



شكل رقم (8):توزیع عدد السكان في البلدیة حسب 
احصاء 1998م
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شكل رقم (7): توزیع عدد سكان بلدیة جندل 
1987م حسب احصاء

9722
10216

1
2

عات الثانویة بلغ مجموع السكان بالتجم؛ المراكز السكنیة الثانویة المجاورة و مركز البلدیة
.نسبة للمجموع الكلي لسكان البلدیةبال%12.3:نسمة و الذي شكل نسبة3302:م1998لتعداد 

م نالحظ من خالل معطیات الجدول تناقص عدد سكان 1998و م1987اإلحصاءین خاللما أ
ھناك حدثأنھ المناطق المبعثرة على الرغم من الزیادة المستمرة لعدد السكان العام بالبلدیة أي 

ذینمن المناطق المبعثرة نحو التجمعات الثانویة و مركز البلدیة و الالداخلیةنوع من الھجرة
و التي تظھر من خالل الجدول بقیمة سالبة دلیل على ذلك؛ و معدل نسمة2410:ھم بـقدر عدد

ى وعل%5.63:كان مرتفعا بالنسبة لمركز البلدیة حیث كان م1998و م1987النمو ما بین 
دلیل على ھجرة عدد من سكان ھذه و ھذا %2.15- :سالببالمناطق المبعثرةمستوى ال

المناطق ما بین ھذه الفترة مثلما تم اإلشارة إلیھ من قبل و معدل النمو للبلدیة ھو اآلخر كان 
؛ أما معدل النمو %2.15:ـمقارنة بمعدل النمو الوطني لنفس الفترة الذي قدر ب%3.15:مرتفعا

الشيء الذي یدل على بالنسبة لمركز البلدیة% 1.70:م، فكان2008و م1998ل الفترة خال
خاصة في المناطق المبعثرة و لعل ذلك صلیة عودة عدد من السكان إلى تجمعاتھم السكنیة األ

یوضح أھمیة مشاریع التنمیة بالبلدیة و الدور الفعال الذي قامت بھ و الذي أدى بالسكان إلى 
عمل على إیجاد نوع من التوازن بین ھذا مما جدید إلى مكان سكنھم األصلي و الرجوع من

.بالبلدیةمختلف التجمعات السكنیة
الدائرة و أھم الھیاكل و مقرو ھذا ألنھ یضم للسكان اجاذباقطبیبقى دائما مركز البلدیة 

الخ...التعلیمیة و اإلداریةوالصحیةو التجھیزات االقتصادیة
للتجمع الثانوي سیدي الناصر تفسر في عدد السكان الذین %0.51-لسالبة لمعدل النمو النسبة ا

.شكلوا التجمع الثانوي الجدید ألوالد العباسیخرجوا من تركیبة ھذا التجمع ل
تدل على عدد السكان الذین شكلوا %2.49-و النسبة السالبة لمعدل النمو للمناطق المبعثرة

في الجھة الجنوبیة الشرقیة للبلدیة و الذین كانوا من قبل بن دولي :لجدیدني االتجمع الثانوي الثا
.مركز البلدیة و التجمعات الثانویة لنفس الجھةالمبعثرین لسكان الضمن 

الثانویة أنظر خریطة توزیع السكان بالبلدیة على التجمعات السكنیة لمركز البلدیة و التجمعات 
).6(بھا خریطة رقم 

ع س مركز البلدیة
ع س المناطق المبعثرة

ع س مركز البلدیة

ع س سیدي الناصر

لدمع س عین ا

سي مصباحع س

ع س المناطق المبعثرة





:م1998و م1987الھجرة الداخلة و الخارجة ببلدیة جندل ما بین تعدادي -6
حركة و تغیر في محل اإلقامة المعتاد بین الحدود المذكورة كل ":تعرف الھجرة على أنھا

و داخلة بالنسبة لمنطقة )اإلرسال(فھي خارجة بالنسبة لمنطقة األصل سابقا تعتبر ھجرة،
بالنسبة بالنسبة لمنطقة األصل و داخالاخارجاو یعتبر الشخص مھاجر) االستقبال(الوصول

1".في الھجرةو الفرق بینھما یسمى صالمنطقة الوصول،

: كما یلي2و قدر معدل الھجرة الخارجة من المناطق المبعثرة بالبلدیة
نسمةх1000 =309)2410/7804(=معدل الھجرة الخارجة:تطبیق عددي

نھ كان ھناك ھجرة من مختلف تجمعات السكن المبعثر بالبلدیة إلى مركز البلدیةأأي 
وم1998/م1987في السنة ما بین تعداداي امھاجر309بھا بمعدل بلغ و المراكز الثانویة 

عن حقیقة ھذه الھجرة و ھذا العدد ال یعبرانازح6204:ـباالذي سجل صافي ھجرة مقدر
الجماعیة لسكان التجمعات المبعثرة و التي كانت أكثر من ذلك حسب معطیات اإلستراتیجیة 

.الذي یأتي تفصیلھ الحقام و2005المحلیة للتنمیة لوالیة عین الدفلى لسنة 

وم1987اتفي بلدیة جندل بین تعداد3صافي الھجرةو الموالید و الوفیات : )20(جدول رقم 
م2008و م1998

صافي 
الھجرة

الوفیات المسجلة في 
التعداد الثاني

الموالید المسجلة في 
التعداد الثاني

عدد الفرق في 
سكان ال سنة التعداد

6204 72 637 6913 )87/98(
2717 79 362 3158 )98/08(

معطیات مصلحة الحالة المدنیة لبلدیة جندل+ ONSمعطیاتDPAT+معطیاتمن انجاز الطالبة اعتمادا على :المصدر

ا لعدد نزوحنالحظ أن البلدیة شھدت :و معدل الھجرة الخارجةمن خالل معطیات الجدول
م تمثل في 1998و م1987ما بین إحصاءي البلدیة من المناطق المبعثرة إلى مركزالسكان بھا 

ثم عاد عدد نسمة في السنة، 309:، بمعدل ھجرة بلغنسمة3090:ـعدد سكان خارجین قدر ب
االستقرار من خالل معدالت النمو المتماثلة عبر مختلف التجمعات السكنیة و الذي إلىالسكان 

لیھا من جدید؛ الشيء الذي یدل على مدى خارج قراھم إین من یدل على عودة السكان المھاجر
مساھمة المشاریع التنمویة التي استفادت منھا البلدیة في إطار المخطط الوطني للتنمیة الریفیة 

و الفالحیة في ذلك؛ و الذي اھتم بإدخال المناطق المبعثرة و التجمعات الثانویة في عملیة 
لتجمعات و الذي یھدف إلى توفیر فرص التنمیة في إطار خلق نوع من التوازن بین مختلف ا

6204:و الذي یؤكده انخفاض صافي الھجرة منعمل و فك العزلة عن المناطق األكثر حرمانا
.م2008م و 1998مھاجرا ما بین تعدادي 2717:م إلى 1998م و 1987مھاجرا ما بین تعدادي 

216صفحة، مصدر سابق، سعید مریبعي :1
الھجرة الخارجة من وحدة إداریة ما :2

х1000------------------------------------ =معدل الھجرة الخارجة
ة اإلداریةعدد سكان نفس الوحد

الموالید و الوفیات-1عدد سكان تعداد-2عدد سكان تعداد=صافي الھجرة:3



:بھاتجمعاتالالھجرة داخل البلدیة من مختلف -6-1
عدد الداخلین إلى البلدیة من مختلف التجمعات السكنیة بھا :)21(جدول رقم

عدد التجمعات التي شھدت 
رجوعا لعدد السكان إلیھا

عدد األسر النازحة من 
التجمعات

التجمعات السكنیة التي شھدت نزوحا لعدد 
السكان منھا

04 59 سیدي بوبغلة
57 57 أوالد العباس
10 10 المواحة
15 15 صوالح
05 05 الھوارة

أسرة91 أسرة146 مجموع األسر
18184 )87/98(مجموع السكان النازحین

م و معطیات الدیوان 2005لوالیة عین الدفلى لسنة الریفیة من انجاز الطالبة اعتمادا على اإلستراتیجیة المحلیة للتنمیة :المصدر
الوطني لإلحصاء 

أن البلدیة شھدت نزوحا لعدد معتبر من السكان نالحظ من خالل معطیات الجدول السابق،
سرة نازحة، أ146عبر مختلف تجمعاتھا السكنیة خاصة من المناطق المبعثرة و الذي تمثل في 

لم یرجع منھم ا؛ نازح18184:حسب معطیات اإلستراتیجیة المحلیة للتنمیة للوالیة بعدد سكان
نزحوا إلیھا و نسبة السكان الذین رجعوا سرة و الباقون استقروا في التجمعات التيأ91:إال

و ھذه النسبة للسكان الذین التحقوا بقراھم من جدید راجع إلى استفادتھم من ؛%62.33:تمثل
خاصة و أنھم ؛المشاریع التنمویة التي استفادت منھا البلدیة على مستوى التجمعات المبعثرة

خلي عنھا فبعد أن أحسوا باألمان و یمتلكون أراضي فالحیة على مستواھا یصعب علیھم الت
.االستقرار عادوا إلیھا من جدید

:م1998الھجرة الداخلة لبلدیة جندل من بلدیات الوالیة حسب إحصاء -6-1-1
م1998الھجرة الداخلة لبلدیة جندل من بلدیات الوالیة حسب إحصاء :)22(جدول رقم

عدد الوافدین البلدیات عدد الوافدین البلدیات
18 زدین 63 عین الدفلى
3 حسنیةال 106 ملیانة
4 بئر ولد خلیفة 57 بومدفع
84 عین السلطان 112 خمیس ملیانة
4 طارق بن زیاد 54 جلیدة
5 برج االمیر خالد 3 العامرة
1 عین التركي 38 بوراشد
2 سیدي االخضر 245 العطاف
29 الحسینیة 43 العبادیة
11 بربوش 260 واد الشرفة
7 تاشتا زوقاغا 88 عین االشیاخ
7 تبركانین 46 واد الجمعة
6 غیر مصرح بھم 11 الروینة
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من انجاز الطالبة اعتمادا على معطیات الدیوان الوطني لإلحصاء: المصدر

من خالل معطیات الجدول و الشكل البیاني و على الرغم من تسجیل البلدیة لھجرة داخلة تدل 
ي؛ یجب على الفقر و الحرمان لھذه التجمعات و التي تسعى إلى تحسین مستواھا المعیش

اإلشارة إلى سبب ال یقل أھمیة عن قیمة الوزن االقتصادي للتجمعات و الذي زاد من حدة ھذه 
الھجرة الجماعیة للسكان و ھو الوضع األمني المتدني الذي شھدتھ البلدیة خالل العشریة 

كز جبر سكان المناطق المبعثرة إلى النزوح منھا إلى التجمعات الثانویة و مرأاألخیرة و الذي 
.البلدیة؛ بحثا عن األمن و حفاظا على النفس

على الرغم من كل ھذا فان للبلدیة أھمیتھا و تأثیرھا على البلدیات األخرى من حیث عدد 
الوافدین إلیھا من مختلف بلدیات الوالیة؛ فھي بھذا بلدیة جاذبة للسكان و لھا وزنھا االقتصادي 

فة حیث أنھا استقطبت أعدادا من السكان من بتوفیرھا فرص عمل في قطاعات اقتصادیة مختل
و التي منھا بلدیة العطاف و البلدیات المجاورة لھا و حتى تلك التي تبعد عنھا بعدة كیلومترات 

و الشكل )22(رقم مثلما أظھره الجدول بلدیة العبادیة و بلدیة جلیدة و بلدیة بوراشد و غیرھا 
).7(؛ أنظر الخریطة رقم السابقین)9(رقم 
الوافدین أعدادفمن حیث أھمیتھا الفالحیة؛أھم بلدیة في سھل الشلف األعلى الخصببھذا فھي 
على الطابع المحافظةكبر للفالحة بما یضمنأدعو إلى التفكیر الجدي بإعطاء أھمیة تإلیھا 

ة األساسي للبلدیة كونھا ذات طابع فالحي كي یتم استرجاع االعتزاز بالقیام باألعمال الفالحی
خاصة لدى الفئة الشابة التي ستوكل لھا ھذه المھمة في تدعیم الفالحة و تطویرھا من خالل 

المالحظة المكتسبة من الجیل السابق و من خالل توجیھھم إلى التكوین و الدراسات العلیا في 
.التخصصات التي تھتم بالفالحة و مختلف فروعھا
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:بلدیة جندلالقادمین من الوالیات األخرى إلى -6-1-2
من أما فیما یتعلق بالقادمین من الوالیات على المستوى الوطني إلى بلدیة جندل فانھ یتضح 

من الوافدین إلیھا من مختلف ان البلدیة استقطبت أعدادبأ؛)23(خالل معطیات الجدول رقم 
م، حیث1998/م1987الوالیات بالوطن خاصة من الوالیات المجاورة لھا ما بین إحصاءي 

من البلدیات التي لھا حدودا مھاجرا خاصة 247:ھذه الفترة من والیة المدیةفي وفد إلیھا 
إداریة مع البلدیة كبلدیة وامري و التي تمتاز بوعورة سطحھا و تمیزھا بالجبال حیث و مثل 

بھاكل البلدیات الجبلیة خالل العشریة السوداء فقد عرفت ھروبا للسكان منھا لصعوبة العیش 
من والیة أممھاجرا40من والیة البلیدة و مھاجرا77ووفد إلى البلدیة ؛منانعدام األو 

15قل من أمن والیة تیبازة ثم بعدد مھاجرا25من الجزائر العاصمة و مھاجرا31البواقي؛
لمختلف الوالیات األخرى و أسباب ھذه الھجرة و دوافعھا متعددة منھا ما ھو مرتبط مھاجرا

األمني و منھا ما ھو مرتبط بالجانب االقتصادي المھني و منھا أسباب اجتماعیة بالوضع 
).البلدیة(مختلفة كالزواج و اللحاق بأصل یربط النازح بمنطقة الوصول 

م1998و م1987من الوالیات األخرى إلى بلدیة جندل ما بین عدد القادمین: )23(جدول رقم 
عدد القادمین الوالیات دمینعدد القا الوالیات

2 قالمة 9 درارأ
247 المدیة 13 شلف

1 معسكر 1 غواطاأل
2 وھران 40 م البواقيأ
5 برج بوعریریج 2 بجایة
1 بومرداس 3 بشار
2 تسمسیلت 77 البلیدة
6 سوق اھراس 2 البویرة
25 تیبازة 11 تبسة
1 میلة 2 تلمسان
5 النعامة 11 تیارت
3 غردایة 2 تیزي وزو

2 أجانب
31 الجزائر
9 سیدي بلعباس
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:م1998و م1987یات أخرى ما بینالھجرة الخارجة من بلدیة جندل إلى وال-6-2
و م 1987أما فیما یخص الھجرة الخارجة من بلدیة جندل إلى والیات الوطن ما بین سنة 

أثرت البلدیة في حركة الھجرة تو مثلما )24(من معطیات الجدول رقم فانھ یتضح م 1998
و األریاف بحیث شھدت الداخلة إلیھا فقد تأثرت بدورھا بھذه العالقات المتبادلة ما بین المدن

ھي األخرى ھجرة خارجة منھا إلى والیات أخرى من الوطن باعتبار أن الھجرة تكون من 
وسط ریفي إلى وسط حضري، الشيء الذي یدل على مدى الحركیة لسكان البلدیة و التبادل 
و المستمر مع الوالیات األخرى و یدل أیضا على سھولة المواصالت و تیسرھا و ثقل البلدیة

مكانتھا عبر الوالیة و عبر الوطن؛ و تبقى أسباب الھجرة متعددة و مختلفة و مرتبطة بالحاجة 



البشري بالدرجة األولى و تعاملھ مع معطیات البیئة التي یتواجد بھا نصر إلیھا و ترجع إلى الع
أمنیة و الذي یجد تبریره و الحاجة إلیھا وفق دوافعھ الشخصیة سواء كانت اقتصادیة؛ سیاسیة؛

و قد تكون دائمة أو مؤقتة، فبالنسبة للھجرة المؤقتة المرتبطة بمدى توفر فرص أو اجتماعیة 
یتم غالبا من طرف كبار السن فكثیر منھم یربطون ذلك بالتقاعد؛ بینما " عمل فان انتھاؤھا 

1."الشباب یربطون ذلك بمدى توفر الشغل في المناطق األصلیة لھم

م؛ اتجھت إلى 1998/م1987عداد معتبرة من السكان بھا ما بین سجلت البلدیة خروجا أل
و كانت وجھة سكان البلدیة )24(رقم الوالیات األخرى من الوطن مثلما ھو موضح بالجدول 

ذلك أن سكان الریف حتى و إن ھجروا األولى إلى الوالیات المجاورة للبلدیة بالدرجة األولى؛
تبعد كثیرا عن محل إقامتھم األصلیة لدوافع نفسیة ترجع قراھم لسبب أو آلخر فان وجھتھم ال

إلى الوالء و الحنین لمنطقة األصل و قد تكون الھجرة فرضت علیھم و یمكن لھا أن تصبح  
في االتجاه المعاكس بالرجوع مجددا إلى محل اإلقامة األصلي إذا ما استفادوا من أسباب مقنعة 

إلى الرفع من الدخل الفردي السنوي و یضمن خاصة في الجانب االقتصادي الذي یؤدي 
.التطور للبلدیة

ثم ؛امھاجر426:بـمن البلدیة ھو ذلك الذي اتجھ إلى والیة البلیدة من المھاجرینكبر عدد أ
ثم والیة امھاجر100فوالیة المدیة بعدد ا،مھاجر135:بـذلك الذي اتجھ إلى والیة تیبازة

نقول إذن أن حركة ،قلأثم باقي الوالیات األخرى بأعداد ا؛رمھاج90الجزائر العاصمة بعدد 
الوالیات التي لھا حدودا مع إلىالھجرة بالبلدیة إلى مختلف الوالیات بالوطن كانت خاصة 

.التي ال تبعد كثیرا عنھاو بصفة أقل إلى الوالیاتالبلدیة 

م1998وم1987ما بین عدد الخارجین من بلدیة جندل إلى والیات أخرى :)24(جدول رقم 
عدد الخارجین من البلدیة الوالیات عدد الخارجین من البلدیة الوالیات

3 سیدي بلعباس 1 ادرار
100 المدیة 34 شلف

4 مسیلة 4 البواقيأم
2 وھران 1 بشار

23 بومرداس 426 البلیدة
1 الطارف 1 تنمراست
4 تسمسیلت 1 تلمسان
1 سوق اھراس 2 تیارت

135 تیبازة 3 تیزي وزو

1 عین تموشنت
90 الجزائر
14 الجلفة
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62مخلوف، الید العاملة الریفیة في الصناعة الجزائریة، دیوان المطبوعات الجامعیة، صفحةمحمد بو:1



:جرة في بلدیة جندل مقارنة بالبلدیات األخرى بالوالیةحركة الھ-6-3
لكي نستطیع التعرف إلى مدى تأثر سكان البلدیة بالھجرة الخارجة و الداخلة بھا، أرفقنا ھذه 

الجزئیة بجدول مقارن لحركة الھجرة الخارجة و الداخلة للبلدیة مقارنة بمختلف بلدیات 
من المساحة اإلجمالیة بھا%75والیة عین الدفلى یمثل و ذلك علما أن النطاق الجبلي بالوالیة؛

و الذي یتمثل في وحدتین جبلیتین تحصران أراضي سھل الشلف األعلى المستویة السطح و 
.في الجنوب) الونشریس(في الشمال و الوحدة الجبلیة ) زكار- الظھرة(الوحدة الجبلیة : ھما

تعددة انعكست على التركیبة البشریة لمختلف ھذه الھجرة الجماعیة للسكان كانت لھا آثارا م
الوحدات الطبیعیة و التي تحكمت حتى في نوع النشاط االقتصادي الممارس و التخلي عن 

النشاط الفالحي لمدة طویلة و التي  تنبھت لھ السلطات المعنیة إذ تم إدراج بلدیات والیة عین 
الحیة ضمن الخطط التنمویة الوطنیة التي الدفلى خاصة منھا ذات الطابع الجبلي و البلدیات الف

كانت تھدف إلى رد االعتبار للمناطق الفالحیة من خالل دعم النشاط الفالحي و تشجیع السكان 
. للرجوع إلى قراھم قصد تثبیتھم و تنمیة المناطق التي یعودون إلیھا

قصد إحیاء یظھر أثر ھذه المشاریع في  رجوع السكان إلى منطقتھم )25(رقمو الجدول 
.الفضاءات الریفیة و رد االعتبار لھا



و الخارجة لسكان بلدیة جندل مقارنة ببلدیات الوالیةحركة الھجرة الداخلة:)25(جدول رقم
.م2005لسنة

نسبة العودة
%

عدد العائالت التي 
عادت إلى تجمعاتھا

عدد العائالت 
النازحة

عدد التجمعات 
ازحة منھاالن البلدیات

20.5 182 888 12 ¤بومدفع
0 - 227 5 ¤الحسینیة

17.18 39 281 8 ¤حمام ریغة
24.43 97 397 7 ¤عین بنیان
8.97 72 803 8 ¤عین التركي
2.31 3 130 4 ¤ملیانة

10.28 65 632 9 ¤بن عالل
0 - 742 4 ¤عریب
0 - 172 2 ¤مخاطریة
0 - 520 7 ¤العامرة

14.52 45 310 5 ¤عین بو یحي
4.29 45 1050 10 ¤تاشتا زوقاغا

62.33 91 146 5 *جندل
76.47 260 340 2 *عین السلطان
35.14 91 259 7 *بوراشد
77.78 21 27 3 *الروینة

0 - 150 12 *العطاف
20.9 42 201 6 *العبادیة

36.71 127 346 7 ºواد الشرفة
22.63 105 464 6 ºبربوش
16.7 60 353 5 ºعین االشیاخ
6.2 31 500 6 ºواد الجمعة

52.12 271 520 8 ºطارق بن زیاد
10.43 17 163 2 ºخالداألمیربرج 

0 - 42 3 ºوالد الشیخأجمعة 
14.18 40 282 6 ºحسنیةال
25.84 115 445 9 ºبطحیة
63.79 229 359 7 ºبلعاص
12.43 84 676 14 ºالماین
36.77 82 223 10 ºزدین

0 - 15 1 ºتبركانین

25.63 2214 11663 200 بلدیة31
المجموع

،28،2930، 27:م صفحات2005من انجاز الطالبة اعتمادا على إستراتیجیة التنمیة الریفیة لوالیة عین الدفلى لسنة : المصدر
31،32،33

).زكار-الظھرة(بلدیات واقعة ضمن أراضي الوحدة الجبلیة :¤
.سھل الشلف األعلىواقعة ضمن أراضيبلدیات : *
º: الونشریس(بلدیات واقعة ضمن أراضي الوحدة الجبلیة .(



یظھر الجدول أھمیة الھجرة الجماعیة للسكان بوالیة عین الدفلى و التي كانت ألسباب متعددة 
ند أأھمھا األسباب األمنیة غیر المستقرة التي میزتھا خاصة في سنوات التسعینیات؛ فنج

شھدت نزوحا ألعداد معتبرة من بلدیة؛36بلدیة من مجموع 31:معظم بلدیات الوالیة و عددھا
داخل و ھذه الھجرة شھدتھا بصفة مكثفة التجمعات المبعثرة و المناطق الجبلیة السكان،

یة البلدیات و التي استقبلتھا البلدیات السھلیة خاصة؛ و التي استقطبت حتى سكان المناطق الجبل
بلغ عدد العائالت النازحة من المناطق بلدیة؛ إذ25لبلدیات ذات الطابع الجبلي و عددھا ل

عائلة نازحة 1123:عائلة نازحة مقابل10000أكثر من )زكار و الونشریس-ظھرة(الجبلیة 
واقعة العلى مستوى سھل الشلف األعلى الواقع ضمن نطاق األراضي المستویة نسبیا و بلدیاتھ 

المحدد لتنقالت األشخاص و المالئم للنشاط التجاري 4الطریق الوطني رقمور محعلى 
.المزدھر على مستوى البلدیات السھلیة بالوالیة

نجد أن ھذه األخیرة ؛ھایلائدین إلبلدیة جندل و نسبة العینبمقارنة أعداد السكان المھاجر
التي جاءت و ،%62.33التي كانت لوالیة و نسبة إلى الوالیة ككل ومرتفعة مقارنة ببلدیات ا

ثم بلدیة عین السلطان %77.78:ـبعد كل من بلدیة الروینة بنسبة عودة للسكان مقدرة ب
یكمن و السبب األساسي في عودة السكان %63.79:ثم بلدیة بلعاص بنسبة%76.47:بنسبة
میة الریفیة و ما قدم من المشاریع التي كانت في إطار المخطط الوطني للتناستفادوا منھ فیما
؛ فالحرص امن دعم مادي و تسھیالت معتبرة في مجال الفالحة و النشاطات المرتبطة بھلھم 

لفالحي في مخططات التنمیة الوطنیة المختلفة ھو تأكید على اعلى إدخال البلدیات ذات الطابع 
ھذا من خالل لفالحي للوالیة من خالل بلدیاتھا واحرص الدولة في المحافظة على الطابع 

، و من خالل المعطیات نجد أن بلدیة جندلتطویر و عصرنة القطاع الفالحي ببلدیاتھا و أھمھا 
تمسك سكانھا بالفالحة وأھم بلدیة على مستوى الوالیة ھي بلدیة جندل و ھذا لمكانتھا الفالحیة 

لراجع للنتائج من خالل عودتھم الجماعیة لتجمعاتھم األصلیة، و سبب آخر ال یقل أھمیة و ا
السلبیة للھجرة من الوسط الریفي و ھو أنھ عادة ما یكون ھناك نوع من عدم التأقلم للعامل 

تغیرات عدیدة فیما اعتاد علیھ من حیاة " النازح و إحساسھ باالنفصال الذي یحدث في نفسھ 
الحیاة ، و التي توفرھا األسرة بعالقاتھا المختلفة و المتنوعة ضمن ...في الوسط األسري

؛ و لذلك فان الشخص الریفي ال یجد راحتھ إال في مجتمعھ الریفي الذي كون 1".الریفیة العامة
معھ نوعا من العالقات االجتماعیة المرتبطة و المتصلة و التي أوجدت في نفسھ نوعا من 

.الوالء و الحنین یجعلھ دائم االرتباط بوسطھ الریفي

:مؤشرات توزیع السكان-7
:الكثافة السكانیة-7-1

تعتبر الكثافة السكانیة من بین أھم المؤشرات السكانیة التي تخطط على أساسھا مختلف 
المشاریع المرتبطة بالعنصر البشري مقارنة بالمساحة التي یشغلھا سواء المساحة اإلجمالیة أو 

فإننا نجد عدة أنواع من الكثافات؛ المساحة اإلجمالیة المأھولة أو المساحة الزراعیة و لذلك؛
السكان على فالكثافة السكانیة العامة تعتبر أبسط ھذه األنواع و ھي التي تفترض تساوي توزیع 

؛ فالمساحة بالنسبة لھذا المؤشر الضغط على األرض یتزاید بتزاید عدد السكان؛ فانالمساحة
بر افتراض تساوي توزیع السكان عثابتة و عدد السكان ھو الذي یتغیر و یعیب ھذا المؤشر 

2".ترتفع بزیادة السكان و تقل بانخفاضھم"اعتمادا على ذلك فھي مختلف التجمعات بالبلدیة 

62محمد بو مخلوف، مصدر سابق، صفحة : 1
91صفحة، مصدر سابق، مریبعيسعید :2



و منھ فان الكثافة السكانیة في الكیلومتر المربع في ارتفاع مستمر باعتبار ثبات مساحة البلدیة
ا، االت الزراعیة المختلفة أو بوربغض النظر عن نوع األرض و صالحیتھا للسكن أو االستعم

م و بلغت في سنة 1998حسب إحصاء 2كم/نسمة104:قدرت الكثافة السكانیة بالبلدیة بـو قد
1.)2كم/نسمة146(م 2008

حد أھم المقاییس أتعد "التي و2النوع الثاني من الكثافات السكانیة و ھو الكثافة الفیزیولوجیة
قیقیة بین توزیع السكان فوق رقعة األرض المأھولة أو المستغلة المنقحة لحساب العالقة الح

3".فعلیا، و تستبعد المساحات التي ال یستغلھا اإلنسان

، و المساحة الزراعیة للموسم 4نسمة34412:كان یقدر بـم2006حیث أن عدد السكان في سنة 
5.ھكتار13295:قدرت بـم2007/م2006لفالحي ا

ھكتار/ن3أو 2كم/ن298=34412/11531.5=للبلدیة فیزیولوجیةالكثافة ال:تطبیق عددي
، فتھتم بالعدد اإلجمالي للمشتغلین فعال في الزراعة إلى المساحة 6الكثافة الزراعیةأما 

.المستعملة فعال في الزراعة
2كم/نسمة10= ھكتار /نسمة1= 1125/11531.5=الكثافة الزراعیة : تطبیق عددي

يضاختلف الكثافات السكانیة بالبلدیة؛ یتضح أن ھناك ضغطا على األرمن خالل حساب م
الكثافة  الزراعیة و رغم أن نسمة في الكیلومتر المربع؛ 10و الذي تمثل في بالبلدیة الفالحیة 

نصیب كل مشتغل في الفالحة من األراضي تعتبر أھم ھذه المؤشرات إال أنھا ال تعطینا إال
ن لمستغلة فعال و ال تعبر عن حقیقة ھذا االستغالل لألرض الفالحیة ألالزراعیة النافعة، أي ا

ھناك بعض األراضي التي تترك للراحة و البعض منھا یتحول بسبب إھمالھا إلى أراضي 
صالحة للفالحة و بعضھا تستغل لبناء بعض المنشآت الفالحیة الالزمة في العملیات رغیبور

غل كإسطبالت للقطعان الحیوانیة و مخازن لألعالف و بعض الفالحیة المختلفة كتلك التي تست
المنتجات الزراعیة التي یجب حفظھا من أشعة الشمس و من التغیرات المناخیة المفاجئة التي 

.    تنقص أو تغیر من قیمتھا

:نصف القطر الدینامیكي-7-2
على باقي التجمعات بھا و من خالل دراستنا المیدانیة، الحظنا أن لمركز البلدیة تأثیرا كبیرا 

یتمیز بحركیة كبیرة تظھر من خالل تنقالت األشخاص عدة مرات في الیوم؛ بل كان سببا 
مباشرا في األعداد التي تحتویھا تجمعات السكن المبعثر خاصة تلك الواقعة بمحاذاة الطرق 

مع آخر خاصة القریبة من مركز البلدیة، حیث نجد تجمع یحتوي عددا صغیرا للسكان و تج
یحتوي عددا كبیرا لھم و الذي یكون في الغالب واقعا تحت تأثیر قوى الجذب لمركز البلدیة، و 

یعد من المقاییس المھمة لحساب ": لذلك قمنا بدراسة مؤشر نصف القطر الدینامیكي و الذي
عمراني حضري أو عاصمة ل نقطة معینة؛ ھي في الغالب مركزمدى تركز السكان حو

مركز البلدیة، و الذي یعتبر:في إطار الدراسة، نعتبر المركز العمراني الحضريو7"إقلیمیة

م2008التقنیة للبلدیة لسنة معطیات المصلحةحسب: 1
SATالمساحة اإلجمالیة المأھولة/ مجموع عدد السكان=الكثافة الفیزیولوجیة :2
82-جمھوریة مصر- دار المعرفة الجامعیة-سكانأسس جغرافیة ال- فایز محمد العیسوي:3
م 2006معطیات المصلحة التقنیة لبلدیة جندل لسنة : 4
م2007/م2006معطیات القسم الفرعي الفالحي لدائرة جندل للموسم الفالحي : 5
SAUالمساحة المستغلة فعال في الزراعة / مجموع عدد السكان المشتغلین بالزراعة= الكثافة الزراعیة : 6
61صفحة، مصدر سابق،العیسويفایز محمد :7



و توسطھ عددا من البلدیات 18ذي دینامیكیة حركیة معتبرة بوقوعھ على الطریق الوطني رقم 
.  یات المجاورة لوالیة عین الدفلىالمھمة و التي تشكل ھمزة الوصل بین الوال

2مج ك م:و یعطى بالعالقة التالیة

=             نصف القطر الدینامیكي
مج ك

)كل تجمع في المناطق المبعثرة(عدد سكان كل محلة عمرانیة :ك
مربع المسافة بین المحلة العمرانیة و مركز الثقل السكاني :2م

1نسمة32342البلدیة: لدراسةاجملة عدد سكان إقلیم : مج ك

الدینامیكي لدراسة التركز السكاني حول مركز البلدیة و القطرمؤشر نصف:)26(جدول رقم 
.م2005لسنةمختلف التجمعات السكنیة في المناطق المبعثرة

المؤشر
كم

مربع المسافة بین كل تجمع 
)2كم( و التجمع المركزي

عدد سكان
كل تجمع يالتجمع العمران

0.24 3 610 سي حسان
0.13 5 117 ونةاالكع
0.55 10 978 حلیل
0.24 9 213 المواحة
0.21 6 239 بركات
0.17 6 149 العزایز
0.31 6 515 القرنین
0.32 10 328 الوصان
0.17 8 112 المعایز
0.27 6 383 البراكة
0.41 12 459 الجداید
0.30 14 213 الفج
0.57 24 432 زبوج
0.49 24 319 صوالحال
0.66 48 294 تاغراست
0.61 44 273 سیدي جلول
0.39 32 157 الفرایح
0.48 40 188 سیدي یعقوب
0.41 28 193 حوش بن صایم
0.36 20 213 حوشعین األ
0.21 14 106 دریعات
0.35 16 251 يونبن
0.34 16 234 زمالة
0.29 12 234 زوامبیة
0.15 6 114 یبالطوا
0.17 4 230 سیدي بودرقة

م2007لسنة PDAUمن انجاز الطالبة اعتمادا على معطیات الدیوان الوطني لإلحصاء و:المصدر

م2007لسنةPDAUم حسب 2005لسنة م باعتبار أننا اعتمدنا على تقدیر عدد سكان التجمعات الثانویة 2005البلدیة لسنة عدد سكان: 1



؛ بالبلدیةمناطق المبعثرةختلف تجمعات النالحظ أن م)26(رقم من خالل معطیات الجدول 
الواحد أي أن سكان ھذه كبر تركز سكاني بھا داخل دائرة نصف قطرھا ال یتعدى الكیلومتر أ

التجمعات یمیلون إلى التجمع و ال تفصلھم مساحة كبیرة عن مركز البلدیة؛ أي أن كل 
بالبلدیة واقعة ضمن تأثیر نطاق مركز البلدیة الذي یعتبر بالمناطق المبعثرة یة سكنتجمعات الال

لف تجمعات و المواصالت بین مختأھم تجمع و الذي یضم العدد األكبر من السكان كذلك؛
و المركز متیسرة من خالل وقوع كل التجمعات ضمن تأثیر مركز البلدیة مناطق المبعثرةال

فان اإلنسان أصبح ینزح نحو المدینة أو " رغم وقوع بعضھا في مناطق جبلیة وعرة المسالك
ید القریة، حیث تتوفر شروط الحیاة العصریة للفرد مھما كانت نوعیة نشاطھ، لھذه األسباب تزا

. 1"سكان التجمعات بالسھل 
إضافة إلى ذلك؛ فان السكان بالمناطق المبعثرة و بحكم عدة عوامل من تطور وسائل االتصال 

المختلفة و إدخالھم في الخطط التنمویة الوطنیة و زیادة الوعي لدیھم من خالل ارتفاع أعداد 
إلى الرفع من مستواھم الفئة المتمدرسة و احتكاك السكان بالتجمعات الحضریة و سعیھم 

االجتماعي؛ كل ذلك جعلھم یمیلون إلى التجمع و یظھر ذلك جلیا من خالل نوع المنازل التي 
یسكنوھا، فعلى الرغم من عدم مغادرتھم لتجمعاتھم إال أن سكناتھم أصبحت تتشابھ كثیرا مع 

. نمط المساكن في التجمعات الحضریة
.)8(موضحة بالخریطة رقم لمناطق المبعثرة تجمعات اھذه األعداد المعتبرة لسكان 

و التي تظھر تباینا واضحا بین عدد السكان في المناطق المبعثرة و الذي یبدو أكثر أھمیة في 
الجھة الوسطى و الجنوبیة للبلدیة التي تتوفر على شبكة طرق مھمة ساھمت بشكل مباشر في 

.ھذا التطور ألعداد سكان المناطق المبعثرة

44، مصدر سابق، صفحة أحمد طھراوي: 1





:التركیب االقتصادي للسكان-8
تعتبر دراسة التركیبة االقتصادیة ذات أھمیة بالغة في الدراسات البشریة حیث تعطینا بعض 

معینة و یكشف ما بھا تساعدنا في تحدید أنماط الحیاة لسكان منطقةو التي المؤشرات المھمة 
ما مرت بھ من مراحل في التنمیة البشریةدیموغرافیة و اجتماعیة و من اختالالت اقتصادیة،

فیمكن من خالل ھذه الدراسة تحدید مالمح النشاط االقتصادي و أھمیة " ، و االقتصادیة
، كذلك یمكن الوقوف على نسب العمالة و عناصره و ارتباطھا بظروف البیئة الجغرافیة

1". حجمھا و أھمیتھا و خصائصھا المتعددة

:شطینتوزیع السكان الن-8-1
قمنا بتحلیل الحالة االقتصادیة للبلدیة من خالل معدالت النشاط االقتصادي و في ھذه الجزئیة

ربطنا ذلك بمعدل اإلعالة العام و اإلعالة الزراعیة لمعرفة وزن النشاط الزراعي و الفالحي 
.بالبلدیة مقارنة بباقي النشاطات االقتصادیة بھا

األفراد الذین یشتركون في تقدیم العمل إلنتاج السلع : "یعرف السكان النشطین على أنھم
االقتصادیة و الخدمات و ال یتضمن ذلك فقط العاملین وقت إجراء التعداد بل كذلك العاطلین 

:، أما الید العاملة الفالحیة فھي تعتبر2"أي القادرین على العمل و الباحثین عنھ 
العملیة اإلنتاجیة، و التي تستثنى منھا الفئة التي ال الفئة العاملة النشطة التي تشارك فعال في " 

3. "یسمح لھا سنھا أو عجزھا بالقیام بأعمال شاقة

م1998ب إحصاء توزیع السكان النشطین في بلدیة جندل حس:)27(جدول رقم 
المعدالت )نسمة(عدد السكان

مجموع 
4اإلعالة السكان

الزراعیة
5نسبة 

اإلعالة 6البطالة 7النشاط 

االقتصادي
عدد 

العاطلین

عدد 
العاملین 

فعال

عدد 
السكان 
النشطین

2386.58 29.64 22.86 16.41 1007 3398 4405 26849
.البةحسابات الط+ م1998إحصاء معطیات:المصدر

؛ من بین المعدالت المنخفضة بالوالیة %22.86:و التي مثلت نسبةالبطالة بالبلدیةنسبةعتبر ت
؛ فالبلدیة م1998حسب إحصاء%27.10:ـبتلوالئي لنفس السنة قدراالبطالة نسبةذلك أن 

. %36:تبطالة فاقنسبةالوالیة و التي سجلت بالكثیر من بلدیاتتعتبر بلدیة مستقرة مقارنة 
2386و ھي نسبة مرتفعة أما اإلعالة الزراعیة ففاقت %29.64نسبة اإلعالة بالبلدیة بلغت 

شخص نسبة إلى إجمالي عدد السكان 2386أي أن كل عامل في الزراعة یعیل شخصا؛
تظھر أن نسب، فمختلف ال%16.41:تالنشاط االقتصادي فقد بلغنسبةأما بالنسبة لبالبلدیة؛

لبلدیة في إطار خطة تنمیة راشدة تأخذ بعین االعتبار باورة إلى توجیھ التنمیة ھناك ضر
تصادي و ات الطبیعیة و البشریة و الطاقات الشابة و بذلك یمكن رفع المستوى االقمقومال

.االجتماعي لسكان البلدیة

235فتحي محمد أبو عیانة، مصدر سابق، صفحة : 1
235ي محمد أبو عیانة، مصدر سابق، صفحة فتح: 2

3 : Pierre George- précis de géographie rurale- imprimerie des presses universitaires de France-1978- page 84
100×عدد العاملین في الزراعة /عدد السكان= اإلعالة الزراعیةنسبة :4
100×عدد السكان العاملین /لینعدد السكان غیر العام= اإلعالةنسبة: 5
100×عدد السكان النشطین / عدد السكان العاطلین=البطالة نسبة:6
100×جملة السكان /) 64-15(جملة السكان المشتغلین =النشاط االقتصادي الخامنسبة:7



:توزیع العمالة حسب القطاعات االقتصادیة-8-2
بأنھ المجال الذي یعمل فیھ األفراد، أو النشاط Economic Activityیعرف النشاط االقتصادي " 

. الذي تمارسھ المؤسسة، و الذي یبین توزیع مجاالت العمل المتنوعة في المجتمع
) أو الحرفیة(لألنشطة االقتصادیة " كولن كالرك"و من التصانیف الشائعة االستعمال تصنیف 

.1"أو مجموعاتSectorsإلى ثالثة قطاعات 
مدنا في توزیع عدد العاملین بالبلدیة على تصنیف الدیوان الوطني لإلحصاء كما ھو اعت

و یضم توزیع الید العاملة حسب القطاعات االقتصادیة بالبلدیة، )28(موضح في الجدول رقم 
.و حسب نوع التجمعات السكنیة بھا

حسب و جندل ة توزیع القوة العاملة حسب القطاعات االقتصادیة ببلدی: )28(جدول رقم 
م1998إحصاء فيالتجمعات 

المجموع خدمات أخرى قطاع الخدمات الصناعة الفالحة نوع التجمع
2157 156 1347 242 412 العدد ACL

63.48التجمع الرئیسي   4.59 39.64 7.12 12.12 %النسبة
381 7 122 22 230 العدد AS

11.21يثانوالتجمع ال 0.21 3.59 0.65 6.77 %سبةالن
860 34 257 86 483 العدد ZE

25.31سكن المبعثرال 1.00 7.56 2.53 14.21 %النسبة
3398 197 1726 350 1125 العدد 100البلدیة 5.80 50.79 10.30 33.11 %النسبة

م1998من انجاز الطالبة اعتمادا على معطیات إحصاء :المصدر

الفالحة أتت في المرتبة الثانیة بعد المشتغلین بة ، فان نسب)28(رقم من خالل معطیات الجدول 
مختلف األنشطة االقتصادیةالمشتغلین بمقارنة بإجمالي %33.11:بنسبة بلغتالخدمات 

على الرغم من ھروب و ذلك في المجال الفالحيتھامكاناألخرى، لكن ھذا ال ینفي عن البلدیة
النشاط االقتصادي السائد و الذي یعددماتقطاع الخأعداد كبیرة من العمال في الفالحة إلى 

و ھي میزة اكتسبتھا كونھا مقرا للدائرة ھامن مجموع العاملین ب%50.79:بالبلدیة بنسبة
لسكان لھذا لمیل ، و ھذا التلف الخدمات خاصة باإلدارةوجد فرص عمل في مخأالشيء الذي

ولعمال لھا كالراتب الثابتمن امتیازات تجذب اوفره لھملما یعود النشاط االقتصادي 
الذي یفتقد إلیھ النشاط الزراعي الذي واالستفادة من الضمان االجتماعي و السكن و التقاعد؛ 

یتمیز بالموسمیة و الدخل المحدود و ارتباطھ بالتغیرات المناخیة، إضافة إلى صعوبة العمل 
لإلنتاج الفالحي، أما فیما دانیالي و المتابعة المستمرة میالزراعي الذي یعتمد على الجھد العض

من جملة المشتغلین و ھي عبارة عن %10.30:فتصل إلىنسبة المشتغلین في الصناعةیخص 
و الكبرى كالذي تمتاز بھ المدن مزدھر صناعي وحدات صناعیة صغیرة ال تعبر عن نشاط

ي من دخل ض النقص اآلتیعوو یساھم في تدخلھم السنوي من رفع الیھدف أساسا إلىالذي
ھو عبارة عن خدمات مختلفة و آخر نشاط استقطابا للید العاملة بالبلدیة ،لفالحياالنشاط 
.كالنقل

ت لصونسبة من مجموع المشتغلین و التي أكبر مركز البلدیة على مستوى مثل الید العاملة ت
ة مبعثربالمناطق النسبة المشتغلین تلیھاھامن جملة النشاط االقتصادي ب%63.48:إلى

212هللا عطوي، نصدر سابق، صفحة عبد : 1



فالظاھرة المالحظة أن أھمیة %11.21:ـالتجمعات الثانویة ببالمشتغلینفنسبة 25.31%
من الید العاملة اآلتیة من التجمعات النشاط االقتصادي بتجمعات المناطق المبعثرة أكثر أھمیة

.الثانویة للبلدیة
و التي باقي النشاطات أكبر نسبة مقارنة بعلى مستوى مركز البلدیة خدماتیمثل قطاع ال

ثم %7.12:فالصناعة%12.12:بنسبةو تأتي الفالحة في المرتبة الثانیة%39.64:بلغت
متمثلة فيالثانویة العاملة على مستوى التجمعات للیدكبر نسبةأ؛ و %4.59:الخدمات األخرى

ن جملة الید م%3:و ال تتعدى نسبة الید العاملة بھذه التجمعات%6.77:ينشاط الفالحال
.العاملة بالبلدیة

ھا تثم تل%14.21:لفالحي نسبةافي النشاط بھا لید العاملة افقد فاقت؛ أما المناطق المبعثرة
فالخدمات %2.53:الصناعةثم؛ من إجمالي المشتغلین بھذه المناطق%7.56:بنسبةالخدمات
البلدیة تعتبر بلدیة ذات نھ على الرغم من أنأو كل ھذه النسب تدل على %1.00:األخرى

وا إلى أعمال غیر أوظیفة زراعیة بالدرجة األولى إال أن سكان مختلف التجمعات بالبلدیة لج
زراعیة قصد الرفع من دخلھم السنوي و تغطیة النقص الذي یتمیز بھ الدخل الزراعي و 

.الراجع إلى طبیعتھ الموسمیة غیر الثابتة

:حسب السن و الجنسعدد الفالحین بالبلدیة -8-3
توزیع عدد الفالحین بالبلدیة حسب السن و الجنس للموسم الفالحي : )29(جدول رقم 

م2007/م2006
طبیعة القطاع

المستثمرة
عدد 

المستثمرات
عدد 

المستفیدین
حسب الجنسعدد المستفیدین حسب السن

نساءرجال60أكثر من60- 4040- 2020- 15
القطاع 

العام
EAC142870174259350878700
EAI69691420287654

911939188279378949354المجموع
1000100020030040010099010القطاع الخاص
19111939388579778194192514المجموع الكلي

م2007/م2006معطیات الموسم الفالحي: الفرعي الفالحي لدائرة جندلالقسم:المصدر

أھمیة الید العاملة  في القطاع الخاص بالبلدیة حیث نجدھا خالل )29(یتضح من الجدول رقم 
مستفیدا، و ھي 1939:مستفیدا من مجموع1000:م وصلت إلى2007/م2006الموسم الفالحي

ا بالمستثمرات الجماعیة أي فالح870موزعة على المستثمرات الجماعیة و الفردیة حیث نجد 
.  ا بالمستثمرات الفردیةفالح69فالحین لكل منھا و 6بمعدل 

و یھمنا ھنا أن نتطرق إلى ھذه العمالة الفالحیة حسب السن حیث قمنا بتقسیم الفالحین إلى 
أربع فئات كما ھو موضح بالجدول، فالفئة التي تساھم بأكبر عدد من الفالحین ھي الفئة التي 

سنة و 20إلى 15سنة، ثم فئة 40إلى 20سنة، ثم فئة 60ى إل40تراوح سن أفرادھا ما بین 
سنة و ذلك بالنسبة لكل القطاعات الفالحیة سواء القطاع العام أو 60بعدد أقل فئة أكثر من 

.الخاص و ھو شيء یدل على قدم النشاط الفالحي بالبلدیة
%1سبة رمزیة لم تتعدى أما فیما یخص مشاركة النساء في العملیة الفالحیة بالبلدیة فكانت بن

م أي أن النساء بالبلدیة، لدیھن اھتمامات أخرى 2007/م2006من العمل الفعلي للموسم الفالحي 
غیر الفالحة؛ فھذه المعطیات تؤكد أن عملیة الفالحة عملیة ذات طابع اقتصادي و لیست مجرد 



متطلبات العیش ألفراد حرفة متوارثة و ھي موكلة إلى الرجال الذین یعتبرون الملزمین بتوفیر
.العائلة و ھو مؤشر یدل كذلك على المساھمة الكبیرة للرجال في النشاط الفالحي بالبلدیة

:فالحيالنشاطعدد الفالحین بالبلدیة حسب نوع ال-8-4
عدد الفالحین بالبلدیة حسب نوع التخصص الفالحي للموسم الفالحي : )30(جدول رقم 

م2007/م2006
المجموعمربیي المواشيأعالفخضرأشجار مثمرةحبوبصاالختصا أخرىبطاطا

96929138819467301939عدد الفالحین
501520.01103.451.54100(%)النسبة
م2007/م2006معطیات الموسم الفالحي : ي الفالحي لدائرة جندلالقسم الفرع:المصدر

أن الفالحین بالبلدیة یولون أھمیة كبیرة إلنتاج الحبوب )30(الجدول رقم معطیات یتضح من 
یمارسون ھذا النوع من النشاط الفالحي و الذین 1939فالحا من مجموع 969بحیث نجد أن 
متخصصون في إنتاج الحبوب و ھو نشاط یرجع ظھوره في البلدیة إلى %50بلغت نسبتھم 

صائص المناخیة التي تمیز معظم المناطق األسباب التاریخیة و السیاسیة للوطن و إلى الخ
الداخلیة و التي تالئم إنتاج المحاصیل التي ال تحتاج إلى كمیات كبیرة من المیاه لتنموا، أما 

فالحا؛ فھم موزعین 970:م2007/م2006باقي الفالحین و الذین بلغ عددھم في الموسم الفالحي 
فالحا أغلبھم یمارسون زراعة 582:بین فالحین منتجین ألنواع الخضر و یصل عددھم إلى

و الذي اكتسبھ الفالحون من تجارب محصول البطاطا كتخصص حدیث النشأة بالبلدیة 
اآلخرین الذین أتوا إلى البلدیة من غرب الوطن و قاموا باستئجار أراضي فالحیھ مارسوا فیھا 

، أما عدد الفالحین ھذا النوع من الفالحة و الذي سیأتي تفصیلھ في الجزء الثاني من البحث
من النسبة العامة %15:فالحا أي بنسبة291الممارسین لغراسة األشجار المثمرة فقد بلغ 

لإلنتاج، یلیھا نسبة الفالحین المتخصصین في إنتاج األعالف و تربیة المواشي، فالتخصص 
كان مزدھرا في الفالحي بالبلدیة یوضح توجھ نحو اإلنتاج النباتي أما اإلنتاج الحیواني و الذي

فقد تراجع كثیرا لیصل عدد المربین بالبلدیة في الموسم الفالحي سنوات مضت؛ 
من مجموع الفالحین بالبلدیة لنفس %2مربیا فقط أي بنسبة لم تتعدى 30:م2007/م2006

.  الموسم الفالحي

:اقتصادي للبلدیة-السوسیوجانبال-9
حة و التنمیة الریفیة؛ ال بد أن نتطرق و لو باختصار إلى ما دام موضوع بحثنا حول واقع الفال

اقتصادي للبلدیة حتى نتعرف على المستوى االجتماعي و االقتصادي لسكان -الجانب السوسیو
البلدیة و الذي یمكننا من معرفة ما إن كانت لھا إمكانات اقتصادیة و اجتماعیة و إن كانت 

:إدخالھا في الخطط التنمویة المختلفة من منطلقحضت فعال باھتمام السلطات المعنیة في
من جھة و من )في المستوى االقتصادي و الدیموغرافي( ضرورة تصحیح االختالل الكمي " 

، ألن 1) "اقتصادي-المستوى السوسیو( جھة  أخرى، ھناك ضرورة إلى إیجاد توازن نوعي 
.2"العدالة االجتماعیة، تأتي من العدالة المجالیة " 

1 : Bulletin des sciences géographiques, institut national de la cartographie et de la télédétection, Alger Octobre 2002, par Marc
Cote page 4

4، صفحةMarc Cote، نفس المصدر السابق: 2



:المستوى التكویني لسكان بلدیة جندل-9-1
م   1998المستوى التكویني لسكان بلدیة جندل حسب إحصاء :)31(جدول رقم 

المجموع
غیر 

مصرح 
بھم

دون 
%تكوین

تعلیم 
%2عالي

تعلیم
%1عالي

الثانوي
%

المتوسط
%

االبتدائي
%

األمیین
%

المستوى 
التعلیمي

100 0.30 50.60 0.10 1.00 9.40 15.10 23.30 0.20 اإلناث
100 0.50 32.10 0.10 1.80 14.20 24.40 26.80 0.10 الذكور
100 0.40 41.35 0.10 1.40 11.8 19.75 25.05 0.15 المجموع

ONSمن انجاز الطالبة اعتمادا على معطیات:المصدر

یث أن عددا قلیال لدیھم مستویات تعلیمیة متباینة؛ حالبلدیة بلسكان اأنتظھر الجدول عطیاتم
سكان ھي التي لدیھا نسبة قلیلة من الو %12:لم تتعدىمنھم بلغوا المستوى الثانوي بنسبة

أما نسبة األمیة بالبلدیة فمنخفضة إال أن نسبة السكان الذین ،%2:التي ال تتعدىواعالیاتكوین
أما %32.10:امنھلذكورانسبة ، شكلت %40فمرتفعة حیث فاقت لم یحصلوا على أي تكوین 

یمكن القول أن حض و عموما ؛%50.60:نسبة اإلناث الالئي لم تحضین بأي تكوین فبلغت
أغلب في ھنإلى أنالذكور في التعلیم بالبلدیة كان أوفرا من حض اإلناث و الذي یرجع

دویة یامھننتعلمیلالمھني لیتم توجیھھن إلى مراكز التكوین التعلیم النظامي عننتوقفاألحیان
.نھائیا عن الدراسة خاصة إذا تعلق األمر بانتقالھن إلى خارج مجال البلدیةنمختلفة أو توقف

:المستوى التكویني للفالحین بالبلدیة-9-2
م2007/م2006بالبلدیة في الموسم الفالحي المستوى التكویني للفالحین: )32(جدول رقم 

(%)النسبة العددالمستوى التكویني
72064تكویندون 

22520ابتدائي
11310متوسط
565ثانوي

111مستوى عالي
1125100المجموع

من حسابات الطالبة اعتمادا على معطیات القسم الفرعي الفالحي لدائرة جندل :المصدر

أن المستوى التعلیمي لفالحي البلدیة ضعیفا بحیث نجد )32(یتبین من معطیات الجدول رقم 
من مجموع الفالحین لم یحضوا بأي تكوین، ھذا مما كان لھ %64:فالحا أي نسبة720

انعكاسا كبیرا على تطور و نمو القطاع الفالحي بالبلدیة، عددا قلیال منھم لدیھم المستوى 
فالحا، 113:فالحا، و عدد الذین لدیھم المستوى المتوسط بلغ225:االبتدائي و الذي تمثل في

حین ذووا التكوین الثانوي، و لم یشكل عدد الفالحین الذین لدیھم تكوینا عالیا یلیھ عدد الفال
من النسبة العامة للفالحین، أي أن العملیة الفالحیة بالبلدیة تعتمد %1:فالحا بنسبة11:سوى

على المھارات المكتسبة أكثر من مھارات التكوین في المیدان الفالحي و ھو ما یشكل عائقا 
السیاسات التنمویة و الذي یجب أخذه بعین االعتبار و االھتمام بدراسة مدى تقبل عند تطبیق 

.  الفالحین و استعدادھم المشاركة في التنمیة و العمل على إنجاحھا



1998م صاء شكل رقم (10): نوع المساكن بالبلدیة حسب اح
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:نوع المساكن بالبلدیة-9-3
م1998نوع المساكن بالبلدیة حسب إحصاء :)33(جدول رقم 

المجموع غیر 
مصرح بھ

سكن 
فوضوي

مساكن 
عادیة

مسكن 
تقلیدي

مسكن 
فردي العمارات نوع 

المسكن
3328 5 134 37 1098 1909 145 العدد
100 0.15 4.03 1.11 32.99 57.36 4.36 %النسبة

حسابات الطالبة+ ONSمعطیات : المصدر

عمارات
مساكن فردیة

مساكن تقلیدیة
ساكن عادیةم

سكن فوضوي
غیر مصرح بھ

أنحیثا؛أم حضرادراسة نوعیة المساكن مھمة في تحدید میزة التجمع المدروس إذا كان ریف
نوعیة المساكن بالریف یمیزھا انتشار المساكن الفردیة و المساكن التقلیدیة و نسبة السكن 

قصد اإلشراف على العملیات الفالحیة المختلفة؛ أما الفوضوي الذي ینتشر على مناطق مبعثرة
معتبرة من السكان في رقعة محدودة و إلى افي التجمعات الحضریة و نظرا النتشار أعداد

الكثافة السكانیة المرتفعة؛ فھذا األمر یؤدي إلى انتشار السكنات الحدیثة كالعمارات التي تكفل 
فمعطیات الجدول أعاله تؤكد طابع ،ضريتوفیر فرص حصول على مسكن في المجال الح

البلدیة الذي یمیل إلى الطابع الریفي أكثر منھ الحضري حیث أن نسبة المساكن الفردیة بالبلدیة 
أما نسبة السكن الفوضوي و العمارات %32.99:تلیھا نسبة المساكن التقلیدیة%57.36:بلغت

جع إلى میل سكان البلدیة إلى التجمع سواء من نسبة المساكن بالبلدیة و ھذا را%5:تتعدىلمف
.الثانویة أو المناطق المبعثرةفي التجمعات 

نوع المساكن الفردیة الحدیثة بحي دردارة شبھ: )11(صورة رقم نوع المساكن الفردیة : )10(صورة رقم 
فالحضریة بالمخرج الشرقي لمركز البلدیة و المحاذیة لوادي الشل.التقلیدیة الموجودة بالجھة الشرقیة لحي تاتي

سكن مصنوع من الحجارة و الطوب و القش                 
سكن فردي عصري

اسطبل لألغنامفرن تقلیدي 
ملحق بالسكنمصنوع من الطین و التبن

م2006م                                     صورة مأخوذة في جویلیة 2006جویلیة صورة مأخوذة في



م1998ء عدد الغرف بالمساكن بالبلدیة حسب إحصا: )34(جدول رقم 
المجموع غیر مصرح 

بھ
ست 
غرف

خمس 
غرف

أربع 
غرف

ثالث 
غرف غرفتین غرفة 

واحدة
عدد 
الغرف

3324 240 151 144 594 940 818 437 العدد
100 7.22 4.54 4.33 17.87 28.28 24.61 13.15 %النسبة

حسابات الطالبة+ ONSمعطیات : المصدر

ماعي لسكان البلدیة و عن نوعیة المساكن التي عدد الغرف مؤشر معبر عن المستوى االجت
یقطنوھا و عموما فان المستوى االجتماعي للسكان یبدو متوسطا النتشار المساكن ذات 

17.87و %28.28،%24.61الثالث غرف و األربع غرف بنسب على التوالي و الغرفتین
رف و غیر المصرح بھا الست غو الخمس غرفو عدد المساكن ذات الغرفة الواحدةأما، %
.   من مجموع المساكن حسب عدد الغرف%14تعدى نسبتھا تلمف

:نسبة التغطیة من المیاه الصالحة للشرب مقارنة ببلدیات الدائرة -9-4
نسبة التغطیة من المیاه الصالحة للشرب لبلدیات دائرة جندل حسب تقدیر : )35(جدول رقم 

م2005السكان لسنة 
طول شبكة 

وصیل الت
ML1

نسبة 
التوصیل

العجز أو 
الفائض

الحصة
/یوم/ل

ساكن

التوزیع 
یوم/3م

اإلنتاج 
یوم/3م

االحتیاج 
یوم/3م

عدد 
السكان 

)نسمة(
البلدیات

61069 69 -497 216 6552 10080 6055 30274 جندل
42161 81 -635 101 1329 4045 1964 13094 واد الشرفة
14803 46 +359 192 959 1472 600 4998 بربوش

118033 65.33 773  - 169.67 8840 15597 8619 48366 الدائرة
حسابات الطالبة + DHWمدیریة المیاه للوالیة:المصدر

بالبلدیة و الذي وصل  عجزا في توزیع المیاه الصالحة للشرب )35(معطیات الجدول رقم بین ت
%69:و التي مثلتمیاه الصالحة للشربلشبكات التزوید بالنسبة التوصیل؛ أمابالسالب497
قل من تلك التي سجلتھا بلدیة واد الشرفة و لكن إذا أخذنا بعین االعتبار عدد السكان أفإنھا

و طول شبكة التوصیل فان ھذه النسبة مقبولة على مستوى البلدیة لكال البلدیتین اإلجمالي 
.الدائرةاألخرى بدیات البلمقارنة ب

باالعتماد على مصادر ھلتزوید بالمیاه الصالحة للشرب بالبلدیة یمكن تعویضھذا النقص في ا
أو االستفادة منو باستغالل میاه الطبقة الجوفیة التي تتوفر علیھا البلدیة أالمیاه السطحیة 

المیاه المسجل على مستوى بلدیة بربوش بتحویل بعضھا إلى بلدیة جندل لیتم فيالفائض 
. لجوفیة تحسبا الستغاللھا في سنوات الجفافتخزین میاه الطبقة ا

:بالبلدیةالمخصصة للشربالخزانات المائیة -9-4-1
في طور او خزان3م900:تقدر بـتمتلك بلدیة جندل حالیا أربع خزانات ذات سعة إجمالیة

).أوالد العباس(متواجد شمال البلدیة على مستوى التجمع الثانوي3م400االنجاز ذي سعة 

.طوليمتر: 1



یتم عن طریق التحویلالتزود بالمیاه للخزانات الثالثة المتواجدة شمال بلدیة جندل،
(Refoulement) 3م50الخزان ذي السعة،)ثا/ل8ثا،/ل17ثا،/ل30(من نقوب ذات تدفق

.ثا/ل1تدفق يذ،(Source)منبع عن طریق تزویده یتم 
سیتم تزویده بتحویل المیاه إلیھ من النجاز؛في طور او الذي ھو3م400الخزان ذي السعة 

).في طور االنجاز(ثا /ل40نقب ذي تدفق 
فان ھناك عدة نقوب عین الدفلى،والیة لمیاه لمدیریة امعطیات للمصالح التقنیة لعلىعتماداا

و التي یمكن لھا أن تغطي النقص في التزوید بالمیاه غیر مستغلة یمكن للبلدیة االستفادة منھا 
المناطق المبعثرة الشيء الذي یدعم لصالحة للشرب لسكان البلدیة؛ خاصة منھم سكان ا
المیاه السطحیة في تغطیة النقص في تزوید السكان بمیاه الشرب و االحتفاظ بمیاه ستغاللا

.الطبقة الجوفیة كمخزون مائي ال یستعمل إال في سنوات الجفاف المتكرر

:دائرةالببلدیات بالبلدیة مقارنة كھرباء نسبة التغطیة من شبكات ال-9-5
نسبة التغطیة من شبكات الكھرباء لبلدیات دائرة جندل حسب تقدیر عدد : )36(جدول رقم 

م2005السكان لسنة 
نسبة التغطیة البیوت غیر 

الموصولة
البیوت الموصولة 

بالكھرباء البلدیات
99.23 30 3881 جندل
98.21 30 1650 واد الشرفة
99.10 5 550 بربوش
98.85 65 6081 الدائرة

DMIالصناعة معطیات مدیریة المناجم و :المصدر

ھي التي حضت بلدیة جندل إال أن نسبة التغطیة من شبكات الكھرباء لبلدیات الدائرة مرتفعة 
.و أھمیة عدد المساكن و التجمعات بھا كذلكالدائرةفيء الذي یؤكد أھمیتھا نسبة، الشيكبرأب

:دائرةالببلدیات بالبلدیة مقارنة نسبة التغطیة من قنوات صرف المیاه القذرة -9-6
نسبة التغطیة من قنوات صرف المیاه القذرة ببلدیات دائرة جندل حسب تقدیر : )37(جدول رقم 

م2005عدد السكان لسنة 
نسبة 

التوصیل مكان التفریغ %النسبة
الحجم 

)یوم/3م(المفرغ
خطي/متر انعدد سك

)نسمة( البلدیات
63 شلفاليواد 74.12 5242 19042 30274 جندل
58 شلفاليواد 15.03 1063 17318 13094 واد الشرفة
46 شعبة 10.85 767 3900 4998 بربوش

55.67 / 100 7072 40260 48366 الدائرة
حسابات الطالبة+ DHWمدیریة المیاه للوالیة:المصدر

القذرة دون المعدل بالنسبة لكل من بلدیة بربوش و بلدیة صرف المیاه نسبة التوصیل بقنوات
و فیما یخص%63:واد الشرفة، أما بالنسبة لبلدیة جندل فھي تفوق المعدل حیث أنھا بلغت

و یرجع ذلك %74.12:نسبة و التي تمثلت فيسجلت بلدیة جندل أكبرفقد الحجم المفرغ 
و ھذا الحجم للمیاه ریة بھا مقارنة بباقي بلدیات الدائرةألھمیة النشاطات الصناعیة و البش

القذرة المفرغة بھا یذھب مباشرة في وادي الشلف دون معالجة مما یطرح مشكال یتمثل في 



اآلتیة من التساقط و التي یمكن السطحیة للمیاه بالنسبة حیوي الساسي و األمورد الھذا تلوث 
التفكیر في المحافظة و لذلك یجببالبلدیة تصادیة الھامةقأن تستغل بما یخدم كل المجاالت اال

.معالجة المیاه القذرة قبل إفراغھا فیھعلیھ و التأكید على ضرورة 

.  عشوائیة على مستوى تجمع المعایز جنوب شرق جندلالقذرة بصفة قنوات صرف المیاه خطر : )12(صورة رقم 

م2006صورة مأخوذة في جویلیة 

:دائرةالببلدیات بالبلدیة مقارنة بة التغطیة من قنوات الغاز الطبیعي نس-9-7
تجري أعمال بلدیات دائرة جندل غیر موصولة بالغاز الطبیعي؛ باستثناء بلدیة جندل التي

م و التي بدأت على 2007التوصیل بھا بالغاز الطبیعي و ذلك منذ سنة الحفر لتثبیت قنوات 
ظار أن یعمم ھذا اإلجراء لتوصیل كافة التجمعات بالبلدیة بھذا مستوى مركز البلدیة في انت

من حیث أنھ یعتبر المورد الحساس و الھام في تثبیت السكان و الرفع من مستواھم المعیشي
من بین المؤشرات الھامة في تحدید درجة الفقر و الغنى للبلدیات و قد تم تقدیر العجز في ھذا 

عائلة 2285كم من قنوات الغاز الطبیعي و التي ستلبي حاجة 69000المورد إلى االحتیاج إلى 
.م2015إلیھ نھایة 

نسبة التغطیة من الشبكات المختلفة لبلدیة جندل مقارنة ببلدیات الدائرة نسبة معتبرة و تدل أنھا 
بلدیة استفاد معظم سكانھا بمختلف الضروریات للعیش الكریم الذي یضمن استقرارھم عبر 

لفالحي بالدرجة االتالي فان الظروف مھیأة في صالح التنمیة بما یدعم القطاع مجالھا و ب
على استقرار السكان و تمسكھم بالفالحة و یساعدلفالحي ااألولى؛ یحافظ على طابع البلدیة 

خدمة األرض و یورثواكمورد اقتصادي ھام و كمھنة یعتزون بھا و یوجھون معارفھم في 
یغرسون فیھم حب األعمال الفالحیة المختلفة و یؤدي حتما إلى حبھم لألجیال الالحقة و 

.لفالحي األصلي للبلدیةااستقرار السكان و تشبثھم بالمحافظة على الطابع 



:األولخالصة الجزء
من استواء السطح و مالءمة التربة ألنواع نباتیة و ھامةطبیعیة على مقوماتالبلدیة تحتوي 

الشلف و الذي یشكل موردا يي المنطقة الوسطى التي یقطعھا وادزراعیة متنوعة خاصة ف
یة الجیولوجیة للبلدیة التي أوجدت بھا طبقة نأساسیا لتنمیة الزراعة و ازدھارھا إضافة إلى الب

من ھذا حاصیلمائیة جوفیة یمكن االعتماد علیھا في سنوات الجفاف لتلبیة احتیاجات الم
ة ھامبلدیة بھا إمكانات مائیة تنمیة على اختالف أوجھھا، و الالمورد الحساس و الالزم في كل 

سكانھا على اختالف یخدموھاال سیما السطحیة منھا و التي یمكن استغاللھا بما یخدم
و شعاب كثیرة یمكن تحتوي على أودیة متعددةمن البلدیة فالمنطقة الشمالیة احتیاجاتھم،

ة األشجار المثمرة خاصة منھا التي تتالءم مع زراعات جبلیة كزراعإقامةاستغاللھا في
المنطقة كونھا عبارة عن سفوح تتلقى كمیات هبھذو التین و الزیتون و اللوززاالنحدار كالكر

.األمطارمن میاهھامة
شلف؛ فھي تتعرض كغیرھا من بلدیات اليوادقرشإلى الغرب من الیمر بھا كون البلدیة 

ناتجة من ،ى صور مختلفة من المظاھر السلبیةشلف إلاليھا وادوالیة عین الدفلى التي یقطع
؛ الشيء الذي يالوادفيمباشرة و دون معالجة فرغالتي تالفضالت الصناعیة و المنزلیة

وضع لشيء الذي یتطلب ؛ اشلفاليرد الطبیعیة و التي منھا وادیشكل تھدیدا مستمرا للموا
شلف الذي یقطع اليفوادطة بالخصائص المحلیة،تكون مرتبخطة لحمایة الموارد الطبیعیة

سیكون لھ مما ال شكیشكل المجمع األساسي للفضالت المختلفة،ق رشإلى البرغالبلدیة من ال
ومن ھنا فان شلف،اليحتما أثرا سلبیا سینعكس على تلوث الطبقة الموجودة على طول واد

ضروریة على مستوى باتت ) الحضریةالصناعیة و (معالجة و إعادة استعمال المیاه القذرة
.البلدیة و الوالیة

میاھھ لتزوید ل غستذي تین بالنسبة لسد غریب الیتین أساستإلى وجود مشكلھنا یجب اإلشارة و 
: بالمنطقة و ھمافي تعبئة المیاه البلدیة و المستعمل

لى االحتیاجات إضافة إعدم االنتظام في الدورة المناخیة المسجلة في السنوات األخیرة،-
المتزایدة إلى المیاه بصفة معتبرة و الذي سیتسبب في أزمة مائیة إن لم تعبئ الكمیات المائیة 

.المختلفة الستعمالھا في سنوات الجفاف
مخزون المیاه في السد في تراجع مستمر بصفة معتبرة، و الذي یزید من حدتھ ظاھرة -

بما تتسبب بھ في التراكمات الطمییة التي تؤثر بشكل ،السداالتعریة التي تعتبر عائقا كبیرا لھذ
1).%56(نسبة الطمي فیھحیث بلغتمباشر في نقص مستویات المیاه المعبأة؛

سمحت لنا من التوصل إلى بعض االستنتاجات فإنھا البشریة بالبلدیة مقوماتالأما فیما یخص 
عدالت النمو و عن توزع السكان فیما یخص أھمیة ھذه الدراسة و التي أعطتنا حقائق عن م

و عن مراكز الثقل السكاني بھا و أھمیة حركة الھجرة كنتیجة حتمیة لحقیقة ھذا عبر البلدیة
فكل ھذه النقاط سلطت الضوء على لمجالي للسكان و عن أھم أسبابھ و انعكاساتھ؛االتوزیع 

في السنوات اشتھا الوالیةعلى الرغم من األوضاع األمنیة التي عمكانة البلدیة و أھمیتھا؛
، فمعدالت ة من السكان داخل و خارج الوالیةعنھا ھجرة أعداد كبیراألخیرة و التي انجر

كانت جاذبة للسكان خالل ھذه ھاالنمو المتزایدة للبلدیة في الفترات المدروسة تدل على أن
منھا؛ الشيء الذي یؤكد فقیمة حركة الھجرة الداخلة فاقت بكثیر قیمة الھجرة الخارجة ؛الفترات

1: Direction de l’hydraulique « service mobilisation des ressources hydriques »situation au : 31/12/2006



على تشبث السكان بالفالحة و و الذي یدلباقي بلدیات الوالیة، بأھمیتھا و ثقلھا مقارنة على 
.عن أھمیة المشاریع التنمویة التي استفادوا منھا في إطار اإلستراتیجیة الوطنیة للتنمیة الریفیة

یة و من بلدیات والیات أخرى من السكان من بلدیات الوالاشھدت البلدیة أیضا دخول أعداد
الشيء الذي یؤكد مكانتھا؛ كونھا تنتمي إلى سھل الشلف األعلى وواقعة على محور الطریق 

و الذي یعتبر ھمزة وصل لبلدیات الوالیات المحاذیة لھا و یفسر الكم الھائل 18الوطني رقم 
ادي المزدھر بھا للسكان القادم إلیھا من خارج حدودھا و یعطي فكرة عن النشاط االقتص

لفالحي یأتي اخاصة في مجال الخدمات و لكن ھذا ال ینفي عنھا طبیعتھا الفالحیة إذ أن النشاط 
یعطي وظیفة جدیدة للبلدیة الریفیة التي من حیث عدد المشتغلین و الذيفي المرتبة الثانیة 

.یمارس سكانھا الفالحة و یشتغلون في الخدمات المختلفة
64-15:ا بینمعناصرھا تتراوح أعمارو التي الفئة النشطة فان ،السكانيمن ناحیة التركیب

نیة یمكن أن شبادل على أن للبلدیة طاقات یالشيء الذي؛الشبابتشكل أكبر نسبة أكثرھا من
.إذا أحسن توجیھھاھایوكل لھا تدعیم إستراتیجیة التنمیة الریفیة و الفالحیة ب

یة یبدو متزنا و الشيء الذي یؤكده أیضا ھو ظھور تجمعین لمجالي لسكان البلداالتوزیع 
ثانویین جدیدین إضافة إلى التجمعات الثالثة التي كانت من قبل و ھو إجراء اعتمدتھ المصلحة 

فك العزلة عن اعتمادا على معاییر الدیوان الوطني لإلحصاء و الذي یھدف إلى التقنیة بالبلدیة
یقلل منمات لسكانھا لتجنیبھم عناء التنقل إلى مركز البلدیة و المناطق المبعثرة و تقریب الخد

.لوقت و تعب التنقلاالمواصالت و ضیاع كلفةت
قل من نسبة أكانت بھافیما یخص مختلف المؤشرات االقتصادیة بالبلدیة فان نسبة البطالة

ي بھا، أما فیما البطالة الوالئیة و ھو شيء یدل على حركیة البلدیة و أھمیة النشاط االقتصاد
لفالحة بما یجسد التطبیق الفعلي یخص اإلعالة الزراعیة فیجب إعطاء أھمیة أكثر لقطاع ا

اإلعالة الزراعیة و التوصل رض الواقع إلنقاص قیمة أألدوات التنمیة الریفیة و الفالحیة على 
.إلى االكتفاء الذاتي من المنتجات الفالحیة المختلفة

أن حالة البلدیة ریاألخذاأظھر ھفقد قتصادي للبلدیة ا- لسوسیواأما فیما یخص الجانب
السوسیو اقتصادیة مالئمة و تسمح لھا من تطویر الحالة االقتصادیة و االجتماعیة لسكانھا؛ 
فنسبة األمیة المنخفضة تدل على إمكانیة تقبل السكان لفكرة ضرورة التنمیة لتحسین اإلطار 

.دادھم لتبنیھا و تدعیمھا و حتى المشاركة فیھااالقتصادي للبلدیة و عن استع
نسبة التغطیة من ضروریات العیش كالتوصیل بالشبكات المختلفة للتزود بالمیاه الصالحة 

للشرب و الكھرباء و قنوات صرف المیاه القذرة أظھرت أن البلدیة فوق مستوى الفقر و ھي 
ستقبلیة و في ا في التنمیة المیا دورا فعلبھذا بلدیة مستقرة جاذبة للسكان و یمكن أن یكون لدیھ

.  لفالحة و النشاطات المرتبطة بھالإعطاء نتائج معتبرة



"واقع الفالحة ببلدیة جندل : " الجزء الثاني

"البنیة العقاریة و استخدام األرض بالبلدیة: "الفصل األول

"اإلنتاج الزراعي بالبلدیة: " الفصل الثاني

"ي بالبلدیة اإلنتاج الحیوان: " الفصل الثالث



:الثانيمدخل الجزء
قسمنا ھذا الجزء إلى ثالثة فصول ألھمیة الفالحة و التي ال یتم التطرق لواقعھا إال من خالل 

ل من العقار الفالحي و استخدام األرض و اإلنتاج الزراعي و الحیواني، لذلك فقد دراسة ك
دراسة تعتبرھذه المواضیع الثالثة من خالل الفصول الثالثة و التي تطرقنا إلى دراسة 

متالزمة و ھامة في أي دراسة في التنمیة الریفیة كونھا تتوقف على إظھار اإلطار القانوني 
الزراعیة و الذي یمكن من حصر مختلف الملكیات التي یتم على أساسھا الستغالل األراضي 

لفالحي؛ فاإلجراء الذي یتخذ في تنمیة اتسطیر أھم األعمال التنمویة انطالقا من طبیعة العقار 
رض ذات ملكیة عامة؛ أرض ذات ملكیة خاصة یختلف عن ذلك الذي یقترح تطبیقھ على أ

، بل و یخضع تطوره إلى للتنمیة الفالحیةكل إستراتیجیةلفالحي بھذا أساس افیبقى العقار 
تعاقب مختلف االستراتیجیات و السیاسات التنمویة التي تعاقبت على األراضي الفالحیة منذ 

.عكست استغالال ال عقالنیا لألراضي الفالحیةمتقاربة؛الستینیات و التي كانت على فترات 
مع الزیادات خاصة ول عن تلبیة الغذاء فحسباقتصادي مسؤم تعد الزراعة مجرد قطاع ل

و لذلك ، السكانیة المعتبرة التي یشھدھا الریف الجزائري عموما و ریف بلدیة جندل خصوصا
أصبحت محركا سیاسیا مھما تتحكم فیھ اعتبارات كبیرة مثل المنافسة و األسعار فإننا نجد أنھا 

ت الزراعیة و وفرتھا و كیفیة تسویقھا و و قوانین البیع و الشراء إضافة إلى جودة المنتجا
و و بأقل تكلفة؛ و لذلك عرضھا و إیصالھا إلى المستھلك في أقل وقت و في أحسن صورة

و أھمیة لفالحي،الفالحي بشقیھ مع دراسة طبیعة العقار اانطالقا من تالزم دراسة اإلنتاج 
المتعلقة النشاطاتالزراعة ووالذي تحتل میزة أي مركز أو وسط ریفي عتبرتو التيتھدراس

لفالحي بالبلدیة الرتباطھ المباشر اكان لزاما علینا دراسة حقیقة اإلنتاج بھا مكانة ھامة،
الزراعة من مكانة بھا و من أھمیة ما توفره كمورد خصائص األوساط الریفیة لما تمثلھب

كننا من معرفة جدوى لفالحي تماالعیش األساسي لغذاء اإلنسان و بقائھ؛ فدراسة اإلنتاج 
العامة و السعي إلى تطویرھا و تنمیتھا بما یضمن التنمیةانجاعتھاألسالیب الفالحیة المتبعة و 

و تم للبلدیة و التوصل إلى تحقیق الحد األدنى من االكتفاء الذاتي للمنتجات الفالحیة المختلفة
.فصل اإلنتاج الزراعي و فصل اإلنتاج الحیواني: ذلك من خالل

انطالقا من ضرورة االعتناء بنوعیة المنتوج الزراعي، تم التطرق إلى أھم العوامل التي و 
المتمثل في عوامل نجاح تؤدي إلى نجاح العملیة الزراعیة ضمن الفصل الثاني لھذا الجزء و 

و ھي متعددة و لكن اعتمدنا على إعطاء فكرة عن أھمھا بما یسمح من ؛اإلنتاج الزراعي
امل التي تتضافر إلنجاح الزراعة حقیقة الفالحة بالبلدیة و عن أھمیة مختلف العواالطالع على

.و األعمال المتعلقة بھا للمحافظة على مواردھا الطبیعیة
حاولنا إعطاء ھذه الدراسة بعدا علمیا و عملیا، یمكن انتھاجھ كخطة تنمیة محلیة كفیلة بتلبیة 

و تحسین مستواھم االقتصادي و االجتماعي، احتیاجات السكان و تعمل على استقرارھم 
بإعطاء البلدیة حركیة تساھم في خلق موارد اقتصادیة جدیدة و تأخذ بعین االعتبار مختلف 

.مقومات الوسط الطبیعیة و المقومات البشریة و االقتصادیة
الحیة انوني لألراضي الفلفالحي بالبلدیة ؟ و ما ھو اإلطار القاعلیھ؛ ما ھي حقیقة العقار و

ي و الحیواني لمختلف أشكال الملكیات زراعاإلنتاج الالفرد من ؟ و ما ھو نصیب بالبلدیة
لفالحي یلبي احتیاجات السكان المختلفة؟ و ما ھي األسالیب او ھل اإلنتاج العقاریة المختلفة؟

الفالحیة و الزراعیة المنتھجة من قبل المزارعین بالبلدیة؟



"عقاریة و استخدام األرض بالبلدیة البنیة ال: "الفصل األول

:البنیة العقاریة-1
:                                                                                                                            تمھید

نفس المراحل و التي أسفرت عن ظروف مختلفة أدت إلى وضعیة شھدت كل مناطق الوطن،
تحكمت فیھ لفالحي الوطنياو منھ فان قانون العقار عقاریة معقدة و مختلفة األطر القانونیة،

سیاسات تاریخیة و تشریعیة متتالیة منذ االستقالل حاولت بلورتھ في صیاغة یمكن التحكم 
.ل أفضل لألراضي الزراعیةالستغالفیھا؛

منذ القدم تمیزت التركیبة العقاریة بالتفكیك لألراضي الزراعیة؛ خاصة اآلثار التي خلفھا 
وغیر من التركیبة البشریة الریفیة االستعمار الفرنسي الذي استولى على أخصب األراضي

روف المعیشیة التي أجبرت على مغادرة السھول الخصبة و تعمیر المناطق الجبلیة ذات الظ
لفالحي اتغیر السیاسات المتتالیة للعقار ؛ كما شكل مما زاد الضغط على ھذه األخیرةالصعبة؛

غلبھا إلى ضیاع أراضي فالحیھ معتبرة و انعكست أخر انعكاسات سلبیة أدت فياآلوھ
مما أدى إلى تدني المستوى المعیشيلفالحي و جودتھ؛ااإلنتاج و نوعیة بدورھا على كمیة 

لسكان الریف؛ و الذي ترجمتھ تلك التبعیة الغذائیة التي عرفھا الوطن و لمستھا مختلف 
سیاسات مختلفة بعد االستقالل تالجزائر عرف، حیث نجد أن الشرائح البشریة في المجتمع

الھیكلة ثم إعادة الثورة الزراعیة، قانون المستثمرات الفالحیة،نظام التسییر الذاتي،:منھا
حیث أدت إلى تعقید مسالة العقار و التي كانت نتائجھا سلبیة أكثر منھا ایجابیة،الھیكلة،

عدم التمكن من حصر و مسح شامل لألراضي الفالحیة و عن األطر العقاریة التي و لفالحي،ا
تدخل ضمنھا مختلف األراضي؛ لوعورة بعض األراضي الفالحیة و محدودیة الوسائل لمسح 

و ضعف اإلدارة، لھذا النوع من الحصر العقاريلالتأطیر المؤھمختلف األراضي، و نقص
و لصغر المساحات الزراعیة و تشتتھا و عن تحول بعضھا الستغالالت غیر فالحیھ لعدم 

وجود قوانین صارمة و رادعة لھذا النوع من الممارسات و نقص الوعي لدى الفالحین و عدم 
.مسؤولیة البعض منھم
و أنتیجة ثغرات في القوانین و عدم صدورھا في الوقت المناسب؛ كل ھذه النتائج كانت

دون االھتمام بالجانب التنفیذي وضعیة عقاریة معقدة لقانون سابق صدورھا كإجراء لمعالجة 
.للقوانین و تضارب اآلراء في اعتبار األرض الفالحیة ملكیة أم رأس مال اقتصادي منتج

را محددا لعملیات استغالل األراضي الفالحیة و تنظیمھا نظرا ألن العقار الفالحي یعتبر عنص
و نظرا كذلك لتشعب ھذه المسألة و تغیر األطر المنظمة لھا في فترات زمنیة متتالیة و 

متقاربة ارتأینا التطرق إلى البنیة العقاریة للبلدیة قبل إعادة الھیكلة و البنیة العقاریة الحالیة 
.قسیم األراضي الفالحیة بھا و في كیفیة تسییرھاكمرحلتین أساسیتین تحكمتا في ت

):م1987(البنیة العقاریة بالبلدیة قبل إعادة الھیكلة لسنة -1-1
قسم و اللمصالح الفالحیة مدیریة اانیة المتكررة لمن خالل الدراسة المكتبیة و الزیارات المید

و كغیرھا لدیةلبنیة العقاریة للبأن اتبین و مدیریة العقار الفالحي لدائرة جندل الفرعي الفالحي 
عند مغادرة نھ غداة االستقالل، وفأخصبةأراضي فالحیھتضممن بلدیات الوطن، التي 
أراضي بھا، قام الفالحون الذین كانوا یشتغلون بھا ستحوذون علىالمستعمرین الذین كانوا ی



رة و بامتالكھا بوضع كأیدي عاملة مستخدمة عند المستعمرین بالعمل في األراضي المھجو
).مزرعة11(بالبلدیة الید علیھا، و التي بلغ عددھا 

ھذه المزارع ھي نفسھا التي انبثقت عن قانون إعادة الھیكلة الذي قام بتحویل المستثمرات 
الفالحیة العمومیة، التي كانت تابعة للقطاع االشتراكي في قانون الثورة الزراعیة، إلى مزارع 

و ھذه المزارع ھي ،مزرعة11صیغة فردیة أو جماعیة و التي كان عددھا تابعة للخواص في 
مزرعة جلوط، مزرعة سي حسان، مزرعة سي مصباح،مزرعة تاتي،مزرعة بركات،:

و مزرعة غرنوق، مزرعة بن قطیب، مزرعة وزاني، مزرعة بلقاسم، مزرعة بلحاج عابد
المؤرخ في 87/19جب قانون ؛ حیث أن ھذه المزارع استفادت بمو1مزرعة بن سي عیسى

م من حق االنتفاع من األرض الزراعیة بامتالك جمیع الممتلكات المكونة لذمة 08/12/1987
".ما عدا األرض"المزرعة و لكافة بنایاتھا و تجھیزاتھا 

م 1987توزیع أراضي المزارع التي انبثقت عن قانون إعادة الھیكلة لسنة :)38(جدول رقم 
بالبلدیة
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82133.328118450.7565.2570.254.53بركات

80.055.9211570.00609.46665.3810.24تاتي

1132.8102191394.543480.34.71سي حسان

931.31238198501.0760604.372.92سي مصباح

3224.1514550.00477.72503.878.69جلوط

1015.95000015.9515.95غرنوق

30227320360.4382.410.93بن قطیب

3035.5527086.5122.0512.21وزاني

80846370443.75527.7511.73بلقاسم

502126062837.55بلحاج عابد

5987.1313.871296011346.322208.033939.378.95المجموع الكلي
DSAمصالح الفالحیةبمدیریة اللفالحي امن انجاز الطالبة اعتمادا على معطیات مصلحة العقار :المصدر

بالبلدیة من حیث عدد المستفیدین (Domaines)معطیات الجدول تظھر أن ھناك تباینا للمزارع 
و EAIو المساحة لكل مزرعة؛ أما الصیغة العقاریة لھا فھي عبارة عن مستثمرات فردیة 

لى أكثر ھكتارات إ3أما متوسط المساحة للفرد فتراوحت ما بین أقل من EACأخرى جماعیة 
.ھكتار كما ھو الحال بالنسبة للمستثمرة الفالحیة الفردیة غرنوق15من 

كل مستثمرة و إلى مكان تواجدھا، في إلى عدد المستفیدین في المساحات ھذا التباینو یرجع 
ھكتارات للفالح، 4فالمساحة الممنوحة لمستثمرة فالحیة على مستوى السھل تكون من رتبة 

.للمستفید الواحداھكتار12حینھافتبلغ یةجبلمنطقة تواجدھا على مستوى أما إن كان مكان

فیما یخص مزرعة بن سي عیسى تعذر علینا الحصول على معطیات عنھا لعدم توفرھا؛ حتى على مستوى األرشیف علما أنھ ال توجد معطیات : 1
.مخبأة في الحاسوب على مستوى مصلحة العقار الفالحي بمدیریة المصالح الفالحیة



شكل رقم (11): توزیع األراضي الفالحیة بالبلدیة حسب طبیعة العقار بھا 
2006م/2007م للموسم الفالحي

27%

69%

4%

1

2

3

أما فیما یخص المستفیدین من ھذه المستثمرات الفالحیة عند تطبیق قانون إعادة الھیكلة؛ فكان 
أكثرھم من المجاھدین القدامى، أرامل الشھداء و العمال السابقین في القطاع الفالحي و الذین 

. وا من بین المستخدمین في المستثمرات التي استفادوا منھا بموجب ھذا القانونفي األصل كان
و فیما یخص مزرعة بن سي عیسى و التي تنتظر تسویة وضعیة مالكھا و حصولھم على 

رخصة استغالل لألراضي الفالحیة بھا فان ھناك نزاعات متواصلة بین المستفیدین و 
أنھ حدث نوع من االستیالء العشوائي على ھكتارات األشخاص الذین لدیھم الحق بھا لدرجة 

منھا بوضع سیاج و بعضھم قام ببناء سكن فوضوي فوق األرض و إلى حد اآلن تنتظر حال 
یرضي كافة األطراف الذین یعتبرون أنفسھم المالك الحقیقیین لألرض و تحتوي ھذه المزرعة 

.ھكتارا370على مساحة إجمالیة تفوق 

:قاریة الحالیة ببلدیة جندلالبنیة الع-1-2
م بتغیر المساحة اإلجمالیة لھا، 2007/م2006لفالحي اللموسم :تتمیز البنیة العقاریة الحالیة

، أما القطاع الخاص اھكتار3565:على مساحة قدرھاتحیث أن المستثمرات الفالحیة استحوذ
، أما المزرعة اھكتار9178:و التي تمثل%69.03:فاحتل أعلى نسبة من األراضي الفالحیة

من المساحة اإلجمالیة لألراضي % 4.15:فال تمثل سوىالتابعة للقطاع العام النموذجیة 
.اھكتار552مثل تي تالفالحیة بالبلدیة و ال

م2007/م2006لفالحي اموسم للبلدیة جندل بتوزیع األراضي الزراعیة :)39(جدول رقم 
(%)النسبة)ھكتار(حة المساالعددطبیعة العقار للمستثمرات

211356526.82)فردیةجماعیة،(المستثمرات الفالحیة 
978917869.03القطاع الخاص

15524.15)النموذجیةةالمزرع(القطاع العام 
119013295100المجموع

م2007/م2006لفالحي اموسم لللجندل القسم الفرعي الفالحي لدائرةمن معطیات :المصدر

مستثمرات فالحیھ
القطاع الخاص

ةالمزرعة النموذجی

البنیة العقاریة الحالیة للبلدیة تظھر أن ھناك تغیرا للصیغة العقاریة للمستثمرات الفالحیة، من 
مزارع ذات صیغة فردیة و جماعیة إلى مستثمرات فالحیھ فردیة و جماعیة و األراضي 

أراضي المزرعة النموذجیة و التي كانت في السابق أراضي الزراعیة للقطاع الخاص و 
مزرعة بن واضح بن عودة و حولت إلى مزرعة نموذجیة في إطار قانون إعادة الھیكلة 



لتدعیم اإلنتاج الزراعي من الحبوب بسھل الشلف األعلى؛ و تحسین جودة و كمیة اإلنتاج 
.ل انتخاب سالالت جدیدة ذات جودةالنباتي و الحیواني من خال

قد تضاعفت إلى ثالث و علیھ فان المساحة اإلجمالیة لألراضي الفالحیة الصالحة للزراعة
.م1987مرات عما كانت علیھ بعد إعادة الھیكلة للمستثمرات الفالحیة لسنة 

:القطاع الخاص-1-2-1
في %69.03:تلدیة و التي مثلحتل القطاع الخاص أعلى نسبة من األراضي الفالحیة بالبا

978و التي تضماھكتار9178:حتل مساحةابذلك؛ و ھو م2007/م2006الموسم الفالحي
بما یمتلكھ من أراضي فالحیھ غیر أكثر أھمیةة یكونھذه الحالفي فالقطاع الخاص ستفیدا، م
ن عدة مشاكل نھ و كغیره من القطاعات الخاصة التي تحكمھا االعتبارات الشخصیة یعاني مأ

من الناحیة االجتماعیة و التسییریة و التنظیمیة كتلك التي تنتج من خالل تقسیم األراضي 
الفالحیة في حالة موت مالك األرض و تقسیمھا على الورثة و من النزاعات التي تنتج من 

كاالختالف على تنصیب المشرف على األرض و كیفیة تقسیم ریعھا و كذلك في ؛جراء ذلك
األحیان؛ یتم تقسیم األراضي و تجزئتھا في حالة عدم التوصل إلى تفاھم في كیفیة معظم

تسییرھا و تقسیم األرباح و األعمال الفالحیة المختلفة؛ الشيء الذي یؤدي إلى نقص إنتاجھا و 
.و إلى عدم استغاللھا أحیاناھنوعیت

جھة الشمالیة الشرقیة؛ ممثلة أكبر امتداد ألراضي القطاع الخاص نجده شمال البلدیة خاصة ال
في أراضي كل من بن صایم و بن حركات و بصفة قلیلة، في جنوب البلدیة حیث نجد أراضي 

.العابدي في الجنوب الغربي و أراضي المواحة في الجنوب و الجنوب الشرقي
أخذ نسبة معتبرة من أراضي القطاع الخاص ) غرب- شرق(مشروع انجاز الطریق السریع 

.ھـ مقتطعة من األراضي الفالحیة83من جملةھ75ة تمثلت في بالبلدی

:المستثمرات الفالحیة-1-2-2
من مجموع %26.82:، ما یعادلاھكتار3565شغل المستثمرات الفالحیة بالبلدیة مساحة ت

و الجدول الموالي یوضح توزیع األراضي الزراعیة للمستثمرات المساحة الزراعیة للبلدیة؛
:حسب الوضعیة الحالیةالفالحیة

م2007/م2006لفالحي اموسم لللمستثمرات الفالحیة اتوزیع أراضي :)40(جدول رقم 
الطبیعة العقاریة 

(%)النسبة)ھكتار(المساحة عدد المستثمراتللمستثمرات

مستثمرات فالحیھ جماعیة
EAC

142316588.78

مستثمرات فالحیھ فردیة
EAI

6940011.22

وع المستثمرات مجم
2113565100الفالحیة

م2007/م2006لفالحيالدائرة جندل للموسم القسم الفرعي الفالحيمن معطیات :المصدر



شكل رقم :(12) توزیع أراضي المستثمرات الفالحیة بالبلدیة للموسم 
الفالحي 2006م/2007م

89%

11%

1

2
مستثمرات فالحیھ جماعیة
مستثمرات فالحیھ فردیة

نقسم تالمستثمرات الفالحیة بالبلدیة و الشكل البیاني الموافق لھ؛ أن )40(من الجدول رقم یتبین 
لفالحي االموسم فيمستثمرة142:عددھاتثمرات فالحیھ جماعیة و التي قدرإلى مس

من مجموع المستثمرات % 88.78نسبة ا أي بھكتار3165:بلغت مساحتھام2007/م2006
69لفالحي االفالحیة، باإلضافة إلى مستثمرات فالحیھ فردیة و التي بلغ عددھا لنفس الموسم 

من المساحة اإلجمالیة %11.22نسبة أي باھكتار400مساحتھامستثمرة فردیة، والتي قدرت 
جدیدة ناتجة عن تقسیم و فردیة جماعیةظھور مستثمرات فالحیھ مع للمستثمرات الفالحیة 

في و ذلك ؛تابعة لمزارع القطاع االشتراكي سابقاالتي كانت األراضي الزراعیة الھامشیة 
راضي التابعة من األھـ 818:ـالبنیة العقاریة لھیئةتمثل في تو الذي إطار قانون االمتیاز

من ھـ منھا500ھیئةللقطاع الخاص للدولة و أراضي المستثمرات الفالحیة الجماعیة، تم ت
منتشرة بكثرة في المنطقة في إطار استغاللھا الحقا في أعمال و الالكبیرة خالل نزع الحجارة 

.م2007/م2006الموسم الفالحي م حتى2003/م2002و ذلك من الموسم الفالحي حیھ مختلفة فال

:قطاع العامال-1-2-3
مزارع )6(واحدة من بین ست و التي تعتبرالمزرعة النموذجیة یتمثل القطاع العام بالبلدیة في

حیث كانت م1963ة و التي یعود تاریخ نشأتھا إلى سننموذجیة التي تحتوي علیھا الوالیة
لتدعیم إنتاج تحویلھا إلى مزرعة نموذجیةتم و التي واضح بن عودةآنذاك تسمى مزرعة بن 

اثر صدور قانون إعادة الھیكلة و الذي یتضمن كیفیة الحبوب في سھل الشلف األعلى؛
إذ استغالل األراضي الفالحیة التابعة ألمالك الدولة و تحدید حقوق المنتجین وواجباتھم،

و وردت آنذاك نصوصا قانونیة توجب إنشاء مزارع نموذجیة مھامھا األساسیة إنتاج البذور 
و تنظیم العملیة اإلنتاجیة و تحسین اإلنتاج الحیواني، حسب موقع المزرعة و تحسین نوعیتھا 

.حاجة المنتج و المستھلك على حد سواء
لكن المساحة المستغلة منھااھكتار582:تتربع المزرعة النموذجیة على مساحة إجمالیة تبلغ

من %42.57ما یمثل نسبة ا أي ھكتار235تشكل المساحة المسقیة بھا ؛اھكتار552:بلغت
تعاني من ندرة المیاه و من غلق مجرى وادي الشلف على و ھي المساحة المستغلة للمزرعة

باقي المساحة تعتمد مستوى سد غریب مما یعود بالسلب على جودة و كمیة المنتج الفالحي و 
على التساقط؛ ال یوجد بالمزرعة مساحات مخصصة للمراعي و تبلغ األراضي غیر المنتجة 

و م2007/م2006في الموسم الفالحي اھكتار197.5ھكتارا أما المتروكة للراحة فبلغت 52بھا 
.عامال37بھا یعمل



م2007/م2006لفالحي الموسم ي افعقاریة الحالیة لبلدیة جندل مخطط البنیة ال:)13(شكل رقم 

اھكتار25100مساحة البلدیة 

األراضي غیر المستغلة، مساحةزراعیة اإلجمالیة              مساحة األراضي ال
أراضي التوسع العمراني وأخرىاھكتار13295

اھكتار11805

قـطاع العامالالقطاع الخاص              المستثمرات             
اھكتار552اھكتار9178اھكتار3565الفالحیة 

م2007/م2006لفالحي اجندل للموسم دائرة لالقسم الفرعي الفالحيمن انجاز الطالبة اعتمادا على معطیات : المصدر

:استخدام األرض بالبلدیة-2
و من األرض جزء مستخدم و علینا تقییمھ و حسن استخدامھ، و جزء آخر غیر مستخدم " 

1".علینا أیضا دراسة األسلوب األمثل الستخدامھ

من التعریف السابق، یتضح أن مصطلح استخدام األرض مصطلح شامل ال یقتصر على 
لكن ما یھمنا االستعمال الزراعي، فھو بذلك كل ما یشغل رقعة األرض مھما كانت استعماالتھا

استخدام األراضي الفالحیة على خاصة في إطار الدراسة ھو االستخدام العام لألرض و كیفیة
.بھاالزراعیة المختلفةحاصیلع المیمجال البلدیة و كیفیة توز

:االستخدام العام ألراضي البلدیة-2-1
تمثل إجمالي األراضي اھكتار13295؛ منھا اھكتار25100تبلغ المساحة اإلجمالیة بالبلدیة 

أراضي البلدیة؛ تبلغ األراضي المستغلة من إجمالي %52.97:نسبةالفالحیة أي أنھا تشغل
من األراضي الصالحة للزراعة و %86.74نسبة بأي اھكتار11531.5:منھا فعال في الزراعة

أراضي التوسع و المساحة المتبقیة عبارة عن أراضي غیر مستغلة، غیر صالحة للزراعة
من 2اھكتار1548.6دیة بالبلاألراضي المسقیةو تمثل ؛و أراضي رعویة و ممراتالعمراني

.المساحة المستغلة فعال في الزراعة

165صفحة ، مصدر سابق، أحمد الشریعي: 1
م2007/م2006جندل للموسم الفالحي سم الفرعي الفالحي لدائرة قمن معطیات ال: 2

المستثمرات الفالحیة الفردیة  
اھكتار400

المستثمرات الفالحیة الجماعیة
اھكتار3165



شكل رقم (14): االستخدام العام لألراضي بالبلدیة 
للموسم الفالحي 2006م/2007م
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یمثل استخدام األرض بالبلدیة عملیة تخطیطیة لمختلف االستعماالت المتباینة لرقعة األرض و 
الفالحي لھا، من حیث وظیفة البلدیة الفالحیة بالدرجة األولى حیث أن لیعنى خاصة باالستعما

ران یحرص على أخذ ذلك بعین االعتبار للمحافظة على كل مخطط توجیھي للتھیئة و العم
تعتبر عملیة استخدام األرض عملیة معقدة و " اإلرث الطبیعي لمورد الغذاء األساسي؛ إذ 

مركبة، مقارنة بغیرھا من عملیات التخطیط، فھي تتطلب ربط و دمج المعطیات الطبیعیة و 
معین، و ذلك بھدف تقییم و توقع للحاجات االستجابات البشریة اقتصادیا و اجتماعیا الستخدام

االستخدام العام ألراضي البلدیة بھا حسب معطیات ھذاتمثل):9(و الخریطة رقم1."المستقبلیة
.المخطط التوجیھي للتھیئة و العمران و معطیات القسم الفرعي الفالحي لدائرة جندل

م2007/م2006لفالحي ااالستخدام العام لألراضي ببلدیة جندل للموسم :)41(جدول رقم 

المساحة الزراعیة الكلیةنوع االستخدام
SAT

مساحة األراضي غیر المنتجة 
وغیر المخصصة للزراعة

المساحة اإلجمالیة 
للبلدیة

132951180525100)ھكتار(المساحة
52.9747.03100(%)النسبة

م2007/م2006لفالحي اجندل للموسم دائرة لالقسم الفرعي الفالحيیات من معط: المصدر

SATالمساحة الكلیة 
أراضي غیر منتجة 

و غیر مخصصة للزراعة
المساحة الغابیة

و كلیة زراعیة مساحةما بین تھاتنوع استخدام األراضي بالبلدیة على اختالف استعماالی
و المساحات غیر المنتجة وغیر المخصصة للزراعة و المساحة المستغلة فعال في الزراعة 

مساحات أخرى ھي األراضي وھكتارا 6200التي تشكل أراضي القطاع العام منھا مساحة 
ھي ھكتارا 3808المخصصة للعمران و البنایات الصناعیة و استعماالت مختلفة تمثل مساحة 

.عبارة عن أراضي بور، و أراضي الطرق و المنشآت القاعدیة المختلفة
تصل لدرجة القول أنھا فاألنواع النباتیة الموجودة الو ال تحتوي البلدیة على مساحات غابیة،

1795عبارة عن غابة فھي مجرد أحراش متناثرة ھنا و ھناك و التي تبلغ مساحتھا اإلجمالیة 
.ھكتارا

166صفحة ، مصدر سابق،أحمد الشریعي: 1





:االستخدام الزراعي لألراضي بالبلدیة-2-2
؛ و الذي من یمثل االستخدام الزراعي بالبلدیة المساحة الزراعیة المستغلة فعال في الزراعة

المستخدمة على مجال البلدیة؛ أي یمكننا من معرفة النھج خاللھ یمكننا تحدید األنماط الزراعیة 
من زراعات سنویة و دائمة و خضر و فواكھ و : بھاالزراعي بالبلدیة و نوعیة الزراعات 

للزراعة؛ و تلك المستخدمة في ةیحدد لنا األراضي الزراعیة غیر المستغلة و غیر الصالح
التي تعرفھ كما ، وF A Oالعمران مثلما یوضحھ تعریف المنظمة العالمیة لألغذیة و الزراعة 

: یلي
منظم لألرض و استخداماتھا القائمة و كذلك تخطیط استعماالت األرض، ھو تقییم منھجي" 

للعوامل الطبیعیة و االجتماعیة و االقتصادیة، بطریقة تساعد مستخدمي األرض على اختیار 
تمكن من زیادة اإلنتاج و تلبي حاجات السكان، و في Sustainableأنماط استخدام مستدامة 

1".نفس الوقت تحافظ على البیئة

لموسم الفالحيفي النا االستخدام الزراعي ألراضي البلدیة حتوض)10(الخریطة رقم 
.م2007/م2006

م2007/م2006لفالحي ااالستخدام الزراعي لألراضي بالبلدیة للموسم :)42(جدول رقم 

نوع االستخدام
المساحة الصالحة 

للزراعة
SAT)ھ(

المساحة الزراعة 
المستغلة فعال 

SAU

أراضي 
رعویة
)ھ(و ممرات

ضي أرا
فالحیھ غیر 

)ھ(منتجة
1329511531.51000.5763)ھ(المساحة

10086.737.535.74(%)النسبة
م2007/م2006مدیریة المصالح الفالحیة و القسم الفرعي الفالحي لدائرة جندل للموسم الفالحي :  المصدر

ھ11531.5:ـبتقدر خالل معطیات الجدول أعاله، فان المساحة المستغلة فعال في الزراعةمن 
.من إجمالي المساحة الصالحة للزراعة%86.73أي بنسبة

و لمعرفة كیفیة توزع ھذه المساحة لمختلف المحاصیل الزراعیة ندرس االستخدام الزراعي 
.بالبلدیة حسب نوع المحاصیل
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صیل  االستخدام الزراعي ألراضي البلدیة حسب نوع المحا :(15) شكل رقم

2006م/2007م للموسم الفالحي
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:م2007/م2006حي االستخدام الزراعي ألراضي البلدیة حسب المحاصیل للموسم الفال-2-3
أظھر أن استغالل م 2007/م2006االستخدام الزراعي ألراضي البلدیة للموسم الفالحي 

األراضي بالبلدیة ینقسم إلى مساحة زراعیة مستغلة فعال و أخرى غیر مستغلة؛ حیث تندرج 
ضمن المساحة الزراعیة المستغلة فعال كل من المحاصیل السنویة و المحاصیل الدائمة و 

ضر و المساحات المتروكة للراحة حتى تستریح األراضي لتعطي مردودا جیدا في مواسم الخ
فالحیة الحقة، أما المساحة غیر المستغلة فتشمل كل من األراضي الرعویة و الممرات و 

.)43(رقمموضحة بالجدولو ھي) بور(األراضي الفالحیة غیر المنتجة 

حسب نوع المحاصیل للموسم الفالحي راضي البلدیةاالستخدام الزراعي أل: )43(جدول رقم
م 2007/م2006

SAT)ھـ(مساحة األراضي غیر المستغلة )ھـ(SAUالمساحة الزراعیة المستغلة فعال
)ھـ(

المحاصیل 
)ھـ(السنویة

المحاصیل 
)ھـ(الخضر)ھـ(الدائمة

مساحة األراضي 
الفالحیة المتروكة 

jachèreللراحة
)ھـ(

یةأراضي رعو
)ھـ(و ممرات

أراضي فالحیھ 
المساحة )ھـ(غیر منتجة 

)ھـ(
(%)المساحة(%)المساحة(%)المساحة(%)المساحة(%)المساحة(%)المساحة
772558.108826.639797.361945.514.631000.57.537635.7413295
م2007/م2006ي لدائرة جندل للموسم الفالحيمدیریة المصالح الفالحیة و القسم الفرعي الفالح:  المصدر

المحاصیل السنویة
المحاصیل الدائمة

خضرال
أراضي متروكة للراحة

أراضي رعویة و ممرات
أراضي فالحیھ غیر منتجة

مثل؛ یتضح أن االستغالل األ)15(شكل البیاني رقم و ال)43(من معطیات الجدول رقم 
إلنتاج المحاصیل السنویة؛ خاصة الحبوب و التي أساسالألراضي الزراعیة بالبلدیة موجھ

ذا بالبلدیة وھجمالیة المخصصة لإلنتاج الزراعي قاربت نسبة مساحتھا نصف المساحة اإل
الحبوب، أما مساحة حاصیلتحوز مساحة كبیرة من مكانت في السابق ھا كونلیرجع 

من المساحة اإلجمالیة؛ مقارنة بمساحة الحبوب؛ %8الزراعیة األخرى فلم تتعدى حاصیلالم
و باقي ةمن المساحة الزراعیة المستغل% 6و مساحة المحاصیل الدائمة لم تتعدى ھي األخرى 
أراضي غیر أراضي رعویة و ممرات ووالمساحة كانت عبارة عن أراضي متروكة للراحة

. )43(رقم منتجة مثلما یوضحھ الجدول 



توزیع المساحة الزراعیة المستغلة فعال حسب المحاصیل للموسم الفالحي -2-4
:م2007/م2006

توزیع المساحة الزراعیة المستغلة فعال حسب المحاصیل للموسم الفالحي : )44(جدول رقم 
)ھـ(م 2007/م2006

نوع 
أشجار فأعالخضرحبوبالمحصول

مثمرة

قول
ب

ت
تینزیتونكرومیا

أراضي 
متروكة 
للراحة

المجموع

5325979170062070012613331945.511531.5)ھـ(المساحة
46.188.3214.745.376.071.091.150.0317.03100(%)النسبة
م2007/م2006لدائرة جندل للموسم الفالحي من انجاز الطالبة اعتمادا على معطیات القسم الفرعي الفالحي:المصدر

یتضح من الجدول أن مساحة الحبوب بالبلدیة مثلت أكبر مساحة بھا في الموسم الفالحي 
ھـ أي أنھا مثلت 5325:مساحتھاالفالحیة و التي بلغتحاصیلم مقارنة بباقي الم2007/م2006
ثم تأتي مساحة األعالف و التي من مجموع المساحة الزراعیة المستغلة فعال، %46.18:نسبة
حاصیلمن مجموع المساحة المستغلة أما باقي الم%14ھـ بنسبة لم تتجاوز 1700:مثلت

و الكروم و الزیتون و یاتالزراعیة و المتمثلة في كل من الخضر و األشجار المثمرة و البقول
المستغلة فعال، أما من مجموع المساحة الزراعیة %8:التین فلم تتجاوز نسبة مساحة كل منھا

أي ھـ1945.5:المساحة المتبقیة فكانت عبارة عن أراضي متروكة للراحة و التي بلغت
من المساحة اإلجمالیة، فالجدول من حیث المساحة المستغلة في إنتاج مختلف % 17.03:بنسبة

ار المحاصیل بالبلدیة یؤكد لنا أھمیة المساحات السھلیة بالبلدیة و التي ساھمت في انتش
.الزراعیة التي تحتاج إلى مساحات كبیرة إلحاللھا كالحبوب و األعالفحاصیلالم

:مساحة األراضي المرویةتوزیع -2-5
، خاصة فیما یتعلق باألمطار الضروریة في العملیة تسجل البلدیة عجزا في كمیة التساقط

ي كمیة المیاه لتدارك العجز فكأھم وسیلةالزراعیة، و لذلك یبقى الري االصطناعي 
الضروریة للمحاصیل الفالحیة المختلفة، لكن تبقى المساحات المرویة بالبلدیة قلیلة مقارنة 

.)16(:و الشكل رقم)45(:بالمساحة المستغلة فعال في الزراعة مثلما ھو موضح بالجدول رقم

فالحي توزیع المساحة الزراعیة المرویة و البعلیة بالبلدیة للموسم ال)45(:جدول رقم
م 2007/م2006

المساحة 
الزراعیة الفعلیة

(SAU))ھـ(

المساحة المرویة 
)ھـ(

المساحة البعلیة
)ھـ(

أراضي متروكة 
)ھـ(للراحة 

%المساحة%المساحة%المساحة
11531.51548.613.438037.469.701945.516.87

م2007/م2006رعي الفالحي لدائرة جندل للموسم الفالحي من انجاز الطالبة اعتمادا على معطیات القسم الف:المصدر



شكل رقم (16): توزیع المساحة الزراعیة المرویة و البعلیة بالبلدیة للموسم الفالحي 
2006م/2007م

1548,6

8037,4

01945,5

1

2

3

4

أراضي مرویة

زراعات بعلیة

تحت بیوت بالستیكیة

أراضي متروكة للراحة

1548.6ل سوى معطیات الجدول و الشكل البیاني أظھرت أن المساحة المرویة بالبلدیة لم تمث
وم 2007/م2006ھكتارا من األراضي الفالحیة المستغلة فعال في الزراعة  للموسم الفالحي 

.من إجمالي المساحة الزراعیة المستغلة%13.43التي مثلت نسبة 
8037.4:أما المساحات الزراعیة غیر المرویة أي التي تمارس بھا الزراعة البعلیة فبلغت

من جملة األراضي %69.70:زراعیة المستغلة و التي مثلت نسبةھكتارا من األراضي ال
الزراعیة المستغلة؛ ویالحظ من خالل زیارتنا المیدانیة أنھ تم التخلي عن الزراعة تحت 

البیوت البالستیكیة و التي كانت تمارس في السابق على مستوى المزرعة النموذجیة و كانت 
اج التبغ و یرجع ذلك لنقص المیاه الضروریة ھكتارات مخصصة إلنت3تنتشر على مساحة 

للزراعة و غالء تكلفة الزراعة تحت البیوت البالستیكیة؛ أما باقي المساحة الزراعیة فعبارة 
و یعود ذلك إلى عدة أسباب و %16.87:عن أراضي متروكة للراحة والتي وصلت نسبتھا إلى
قة لنقص اإلمكانات المادیة للفالحین التي من أھمھا صعوبة استغالل الموارد المائیة العمی

السفوح؛ فالفالحون یفضلون استغالل میاه األودیة و اآلبار على خاصة في المناطق الجبلیة و 
و الحواجز المائیة و دالعادیة لتیسر االستغالل و یرجع كذلك إلى نقص ھیاكل الري كالسدو

طل مدیریة الري في تزوید نقص األمطار في السنوات األخیرة؛ و یرجع أحیانا إلى تما
الفالحین بمیاه السقي حتى بعد استیفاء الفالحین لكل الشروط للحصول على ھذا المورد 

.الحیوي الھام في الفالحة

البیوت البالستیكیة التي تم التخلي عنھا على مستوى المزرعة النموذجیة بسبب نقص التقنیین، عدم التحكم :)13(صورة رقم 
.الزراعة، غالء البالستیك و نقص موارد المیاهفي ھذا النوع من

م2008صورة مأخوذة في أوت 



0

500

1000

1500

2000

1 2 3 4 5 6 7 8

فترة  (17): تطور المساحة المرویة خالل ال شكل رقم
2000م/2008م

یة مرو

:م2008/م2000المساحة الزراعیة المستغلة فعال في الزراعة خالل الفترة تطور -2-6
فكرة عن االستراتیجیات الوطنیة للتنمیة الفالحیة على أرض الواقع ببلدیة جندل و إلعطاء 

م قسمنا المواسم الفالحیة إلى فترتین زمنیتین 2001/م2000موسم الفالحي المطبقة ابتداء من ال
حسب الموسم الذي انطلقت بھ المخططات الفالحیة بالبلدیة؛ إذ أن المخطط  الوطني للضبط 

و تم تطھیر الملفات م2001/م2000والتنمیة الفالحیة كان ابتداء تطبیقھ منذ الموسم الفالحي 
و ال یزال ساري المفعول لغایة الیوم مع تغیر في قیمة م 2005/م2004نھایة الموسم الفالحي 

(CRMA)؛ ال تزال الحبوب تدعم من طرف بنك الصندوق الجھوي للتعاون الفالحي دعم الدولة
و (BADR)الفروع الفالحیة األخرى تدعم من قبل بنك الفالحة و التنمیة الریفیة و باقي

تم االنطالق في تطبیق مخطط التنمیة والتنمیة الفالحیة؛ مع المخطط الوطني للضبطبالموازاة 
وعلیھ؛ فالجدول الموالي یوضح لنا م2004/م2003الریفیة المستدامة ابتداء من الموسم الفالحي

.تطور المساحات المرویة و البعلیة خالل المخططین الوطنیین بالبلدیة

م2008/م2000ل الفترة تطور المساحة المرویة و البعلیة خال: )46(جدول رقم 
الفترة

الموسم 
ھـSATالفالحي

SAU أراضي
رعویة 
وممرات

ھـ

أراضي 
غیر 
منتجة

ھـ

المخطط 
الوطني 
للضبط

والتنمیة 
الفالحیة

مرویة
ھـبعلیةھـ

أراضي 
متروكة 

ھـللراحة

المجموع
ھـ

00/0113295102984481950114271115753
01/021329574110328.543011499.51000.5795
02/0313295121273662921.511499.51000.5795

مخطط 
التنمیة 
الریفیة

المستدامة

03/041329519329307.529211531.51000.5763
04/0513295142179772133.511531.51000.5763
05/061329514717719.5234111531.51000.5763
06/07132951548.68037.41945.511531.51000.5763
07/0813295200082701262115321262501

م2008/م2007معطیات القسم الفرعي الفالحي لدائرة جندل للموسم الفالحي + معطیات مدیریة المصالح الفالحیة : المصدر

المواسم الفالحیة
07/0806/0705/0604/0503/0402/0301/0200/01



المساحة المرویة بالبلدیة ؛ فان )18(و )17(و الشكلیین البیانیین )46(من معطیات الجدول رقم 
فقد ارتفعت مع بدایة تطبیق المخططین التنمویین، نظرا ، آلخرغیر ثابتة من موسم فالحي 

طط الرتفاع عدد المستفیدین من عتاد و منشآت الري التي ساھمت في ذلك؛ بالنسبة لبدایة مخ
التنمیة الریفیة المستدامة فان ھذا الدعم أدى إلى تقلیص المساحة المتروكة للراحة و استعمالھا 

في العملیة الفالحیة ثم استمر ھذا التذبذب في المساحات المرویة و البعلیة من موسم فالحي 
.كفایتھاآلخر، دلیل على تغیر األصناف النباتیة الممارسة و على نقص الموارد المائیة و غیر 

م، فقد ارتفعت المساحة المرویة و البعلیة مقارنة 2007/م2006أما فیما یخص الموسم الفالحي 
م، بینما تناقصت 2008/م2007بالموسم السابق و استمرت في التزاید في الموسم الفالحي

األراضي المتروكة للراحة في ھذا الموسم، و الراجع إلى تقلص األراضي غیر المنتجة و التي 
.تم استصالحھا و إدماجھا في العملیة الفالحیة

التذبذب في المساحات المرویة و البعلیة من موسم فالحي آلخر یرجع إلى عدة أسباب متعلقة 
بالفالحین الذین ال یتقبلون بسھولة التغییر في أنماط السقي المعھودة من جھة، و من جھة 

بل الستعمال التقنیات الحدیثة للري و التي أخرى ترجع إلى تحایل البعض منھم و التظاھر بالتق
تدعمھا الدولة من خالل مخططات التنمیة التي تتبناھا لتطبیقھا على أرض الواقع، و بمجرد 

حصولھم على الدعم المالي یقومون بالرجوع إلى أسالیبھم البدائیة في الري، خاصة أنھم 
ھم الزراعیة من الحصول على لحاصییعتقدون مثال أن استعمال الري بالتقطیر ال یسمح لم

الحاجة الضروریة من میاه الري؛ و یرجع كذلك إلى مستواھم التعلیمي المتواضع حیث أن 
.تقدیرھم لمیاه الري لیس لھا أي أساس علمي أو حسابات علمیة دقیقة

ي نجد أن الفالحین في المخطط الثاني للتنمیة الریفیة المستدامة أكثر تقبال لتطبیق أسالیب الر
الحدیثة؛ و یدل كذلك عن األھمیة التي أولتھا الدولة لدعم تجھیزات و منشآت الري و ساعد 

على زیادة الوعي لدى الفالحین إلى جدوى استعمال األسالیب الحدیثة في الري بما یسمح 
من أخذ احتیاجھ من المیاه دون إفراط أو تفریط؛ إضافة كذلك إلى تراجع مساحة حصولللم

م بصفة ملحوظة حیث لم تصبح سوى 2008/م2007المنتجة في الموسم الفالحي األراضي غیر
تم اھكتار262؛ أي أنھ ھناك مساحة اھكتار763بعدما كانت في الموسم السابق اھكتار501

في العملیات ااستغاللھا في إطار مخطط التنمیة الریفیة المستدامة باستصالحھا و استخدامھ
.الفالحیة المختلفة
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المواسم الفالحیة

یة بالبلدیـة  (18): تطور المساحة المرویة مقارنة بمساحة الزراعات البعل شكل رقم

2000م//2008م خالل الفترة

بعلیة
مرویة

07/0806/0705/0604/0503/0402/0301/0200/01



يموسم الفالحو البعلیة حسب نوع المحصول للمساحة األراضي المرویةتوزیع-2-7
:م2007/م2006

توزیع مساحة األراضي المرویة و البعلیة حسب نوع المحصول للموسم :)47(جدول رقم 
م2007/م2006الفالحي

)ھـ(المساحة البعلیة )ھـ(المساحة المرویة )ھـ(المساحة اإلجمالیة نوع المحصول
5325705255حبوبال

96993930خضرال

10100صناعیةالزراعات ال

170001700عالفاأل

7000700یاتبقولال

3333300مثمرةالشجار األ

290159.6130.4حمضیاتال

1330133زیتونال

1264086كرومال

95861548.68037.4المجموع
م2007/م2006تمادا على معطیات القسم الفرعي الفالحي لدائرة جندل للموسم الفالحي من انجاز الطالبة اع: المصدر

معطیات الجدول تبین أن بعض المحاصیل الفالحیة، یستعمل فیھا الري االصطناعي بكثرة و 
الخضر و األشجار المثمرة و الحمضیات و بصفة أقل كل من الحبوب و الكروم : التي منھا

ارة عن مساحات بعلیة ال یستعمل فیھا الري االصطناعي؛ أي أنھ و نظرا و باقي المساحات عب
لنقص المیاه اآلتیة من التساقط تم توجیھ الري حسب األولویة التي یحتاج إلیھا كل محصول 
زراعي، فالمحاصیل التي تحتاج إلى الري بكثرة و في مختلف فترات نموھا ھي التي یولي 

ي ال تتطلب إلى كمیات كبیرة من المیاه فتمارس في إطار زراعة الفالحون االھتمام بھا أما الت
.بعلیة

من خالل الجدول فإننا نالحظ أن الخضر تأتي في المرتبة األولى من حیث احتیاجھا للمیاه و 
لذلك فان معظم مساحتھا عبارة عن مساحة مرویة، و تأتي بعدھا األشجار المثمرة و 

ر المثمرة على اختالف أنواعھا تحتاج إلى عنایة كبیرة الحمضیات و الكروم، حیث أن األشجا
بھا منذ غراستھا و خالل السنوات األولى لنموھا، أما الحبوب و التي كانت مساحتھا المرویة 

مساحة ضئیلة مقارنة بالمساحة اإلجمالیة لھا و التي كانت في معظمھا مساحة بعلیة، فقد 
صة قي المناطق التي تشھد عجزا في كمیة استعمل بھا الري االصطناعي كري تكمیلي خا

.األمطار و التي ال تمتاز بتربة جیدة االحتفاظ بالمیاه

:أنواع المحاصیل الزراعیة السائدة بالبلدیة-2-8
تنقسم المحاصیل الزراعیة بالبلدیة إلى ثالث فئات من حیث نوع الزراعة المستخدمة؛ وعلیھ 

ذات األھمیة األولى من حیث ضرورتھا و احتوائھا نجد المحاصیل ذات االستھالك الیومي و
على الحریرات التي توفر الطاقة و الغذاء لإلنسان و التي تعرف بالمحاصیل السنویة؛ و النوع 

الثاني ھو نوع المحاصیل التي تستغرق وقتا كي نستطیع جني ثمارھا و االستفادة منھا و 
نوع المحاصیل الصناعیة و الذي عرف تعرف بالمحاصیل الدائمة؛ أما النوع الثالث فھو

تراجعا ملحوظا بالبلدیة من حیث المساحة و اإلنتاج و لم یعرف نجاحا و ال انتشارا واسعا 
.     نظرا لعدة أسباب یتم إیرادھا الحقا
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أنواع المحاصیل

(19): توزیع مساحة المحاصیل السنویة في بلدیة جندل للموسم الفالحـي شكل رقم
2006م/2007م

المساحة

:المحاصیل السنویة) أ
ریع تعرف البلدیة إنتاجا متنوعا لھذا الصنف من المحاصیل خاصة بعد أن استفادت من المشا
التنمویة الفالحیة المختلفة؛ و تعرف ھذه المحاصیل بالمحاصیل الكبرى، وتشمل كل من 

الحبوب بأنواعھا و األعالف، إضافة إلى المحاصیل الكثیفة و المتمثلة في  الخضر بأنواعھا و 
و تنتج البلدیة في ھذا النوع كل من :الزراعات الصناعیة و البقولیات و الزراعات المحمیة

ح الصلب و القمح اللین و الشعیر و الشوفان و الذرى، أما الخضر فاإلنتاج األول للبلدیة القم
یتمثل خاصة في إنتاج البطاطا و البصل و البطیخ و البطیخ األصفر و الخس و البقولیات و 

.أھمھا الجلبانة و الفول و الحمص
ت في الموسم الفالحي تمارس زراعة المحاصیل السنویة بالبلدیة على مساحة إجمالیة قدر

من المساحة المستغلة فعال في الزراعة و %75.48ھكتارا أي بنسبة 8704:م بـ2007/م2006
أي أنھا تمثل التوجھ األول من حیث نوع المحاصیل بالبلدیة ؛اإلجمالیةمن المساحة % 90.80

سنویة و الجدول الموالي یوضح تقسیم مساحة المحاصیل ال. في المساحة المخصصة لھا
.م2007/م2006بالبلدیة في الموسم الفالحي 

)ھـ(م 2007/م2006توزیع مساحة المحاصیل السنویة بالبلدیة للموسم الفالحي : )48(جدول رقم 
أنواع 

المجموعصناعیةالمحاصیل الیاتبقولالخضرالعالفاألحبوبالالمحاصیل

53251700969700108704)ھـ(المساحة 
61.1819.5311.148.040.11100(%)النسبة

م2007/م2006من انجاز الطالبة اعتمادا على معطیات القسم الفرعي الفالحي لدائرة جندل للموسم الفالحي : المصدر

محاصیل   محاصیل  بقولیات   خضر   أعالف  حبوب
صناعیة     محمیة                                             

:المحاصیل الدائمة) ب
یتمثل إنتاج المحاصیل الدائمة بالبلدیة بإنتاج مختلف األنواع من األشجار المثمرة و التي منھا 

و األشجار ذات النواة و الحمضیات بنسبة قلیلة و األشجار المقاومة و األشجار ذات البذور
التفاح، األجاص، المشمش، الخوخ، : أھم مساحات ھذا النوع  من المحاصیل تتمثل فیما یلي

.البرقوق، الزعرور، الزیتون، اللوز، الكرز، الكروم و التین
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بلدیة جندل للموسم الفالحي  (20): توزیع مساحة المحاصیل الدائمة فـي شكل رقم

2006م/2007م

المساحة

م، و ھي األشجار المثمرة ذات 2007/م2006بعضھا لم یسجل أي إنتاجا في الموسم الفالحي 
النواة و ذات البذور و األشجار المقاومة لتعرضھا لریاح السیروكو التي اجتاحت البلدیة في 

.  وقت اإلنبات، مما أدى إلى سقوط البراعم من األشجار
ھكتارا لألنواع المختلفة لألشجار و التي 882المساحة اإلجمالیة للمحاصیل الدائمة تتمثل في 

من المساحة المزروعة % 9.20من المساحة المستغلة فعال في الزراعة و% 7.65نسبة تمثل
.)49(رقم مثلما توضحھ معطیات الجدولفعال

توزیع مساحة المحاصیل الدائمة في بلدیة جندل في الموسم الفالحي : )49(جدول رقم 
)ھـ(م 2007/م2006

المجموعرومكزیتونحمضیاتأشجار مثمرةأنواع المحاصیل
333290133126882)ھـ(المساحة 

37.7532.8815.0814.29100(%)النسبة 
م2007/م2006من انجاز الطالبة اعتمادا على معطیات القسم الفرعي الفالحي لدائرة جندل للموسم الفالحي : المصدر

أشجارات    حمضیزیتونكروم
رةمثم

:استخدام أراضي المزرعة النموذجیة-3
:توزیع مساحة األراضي المستغلة فعال في الزراعة بالمزرعة النموذجیة -3-1
المستغلة فعال في الزراعة بالمزرعة النموذجیة إلى مساحة مرویة و مساحة األراضي نقسمت

ت البالستیكیة و التي تم بعلیة و أراضي متروكة للراحة، و ال تمارس بھا الزراعة تحت البیو
.التخلي عنھا بسبب نقص المیاه منذ سنوات التسعینیات

من األراضي المستغلة % 75:ھـ و ھي بذلك تمثل375.14:تمتد األراضي البعلیة على مساحة
من % 6.3:ھـ فھي ال تمثل سوى31.5:فعال بالمزرعة، و ال تمثل األراضي المرویة بھا سوى

أي ھـ، 93.36:الباقي عبارة عن أراضي متروكة للراحة و التي تمثلالمساحة الزراعیة و 
.)50(، انظر الجدول رقممن األراضي الزراعیة المستغلة%18.7:بنسبة

الموسم فيتوزیع مساحة األراضي المرویة و البعلیة بالمزرعة النموذجیة: )50(جدول رقم 
م2007/م2006الفالحي 

المساحة الزراعیة 
SAUالفعلیة 

)ھـ(أراضي متروكة للراحة )ھـ(المساحة البعلیة )ھـ(المساحة المرویة 
%النسبة )ھـ(المساحة %النسبة )ھـ(المساحة %النسبة )ھـ(المساحة 

50031.56.3375.147593.3618.7
م2007/م2006الفالحي للموسممن انجاز الطالبة اعتمادا على معطیات القسم الفرعي الفالحي لدائرة جندل:المصدر



:م2007/م2000خالل الفترةتطور المساحة المرویة بالمزرعة النموذجیة لبلدیة جندل -3-2
تطور المساحة المرویة بالمزرعة النموذجیة في بلدیة جندل خالل الفترة : )51(جدول رقم 

م2007/م2000
الفترة

الموسم 
الفالحي

SA
T

)ھـ(

SAU

أراضي 
غیر منتجة

)ھـ(
لمخطط ا

الوطني 
للضبط 
والتنمیة 
الفالحیة

مرویة
)ھـ(بعلیة)ھـ(

أراضي 
متروكة 

)ھـ(للراحة

المجموع
)ھـ(

00/0158220023010053052
01/0258215028010053052
02/0358212023817253052

مخطط التنمیة 
الریفیة

المستدامة

03/0458212023817253052
04/05552835014250052
05/0655222.5280197.550052
06/0755231.5375.1493.3650052

م2007/م2006معطیات القسم الفرعي الفالحي لدائرة جندل للموسم الفالحي + مدیریة المصالح الفالحیة معطیات:  المصدر

52:سوىال تمثلبالمزرعة النموذجیة جة أن األراضي غیر المنت)51(یتبین من الجدول رقم 
من المساحة اإلجمالیة و ال توجد بھا %9.4:ھـ من المساحة الكلیة لھا؛ و التي تمثل نسبة

اإلجمالیة تغیرت من الموسم أن المساحة الزراعیةالجدول كذلك یظھر أراضي رعویة و 
ھكتارا من 30ھا فقدت م بحیث أن2005/م2004م إلى الموسم الفالحي 2001/م2000الفالحي 

أراضیھا؛ و حسب استفسارنا عن ھذا الضیاع في المساحة الزراعیة على مستوى القسم 
الفرعي الفالحي فان نفس السؤال تم طرحھ على المدیر السابق للمزرعة و الذي أرجع ذلك 

التدریجي و المتكرر للفالحین الخواص علیھا خاصة من الناحیة الجنوبیة ءإلى االستیال
على مستوى تجمع (و الناحیة الجنوبیة الشرقیة لھا ) على مستوى تجمع القرنین(الغربیة لھا 

).الھوارة
أما فیما یخص الزراعات التي كانت تمارس في السابق تحت البیوت البالستیكیة فقد تم التخلي 

رة م لعدة أسباب أھمھا نقص میاه السقي و فت1995/م1994عنھا تماما في الموسم الفالحي 
الجفاف التي عرفتھا البلدیة في السنوات األخیرة إضافة إلى التخلي عن نقبین من بین األربعة 
نقوب الواقعة ضمن أراضي المزرعة و الذین كانا یستغالن في ري المساحات المزروعة بھا 
ة نظرا المتالئھما باألحجار التي أدت إلى غور المیاه داخل األرض و بالتالي استحالة االستفاد

. منھما في ري المحاصیل



توزیع مساحة األراضي المرویة و البعلیة بالمزرعة النموذجیة حسب المحصول -3-3
: م2007/م2006للموسم الفالحي 

توزیع المساحة المرویة و البعلیة بالمزرعة النموذجیة في بلدیة جندل في : )52(جدول رقم 
م2007/م2006الموسم الفالحي 
)ھـ(المساحة البعلیة )ھـ(المساحة المرویة )ھـ(المساحة اإلجمالیة لنوع المحصو

33010320حبوب
31031أعالف
880تفاح

10.510.50أجاص
20317كروم
7.1407.14المشتلة
406.6431.5375.14المجموع

م2007/م2006لفالحي لدائرة جندل للموسم الفالحي معطیات القسم الفرعي ا+ مدیریة المصالح الفالحیة معطیات:  المصدر

، مثلتھـ406.64:م2007/م2006المستغلة فعال بالمزرعة في الموسم الفالحي بلغت المساحة
ھـ و 31:األعالفو مثلت مساحةھـ 330:التي بلغتمساحة الحبوب أكبر مساحة منھا و 

ھـ و لم تتعدى مساحة كل من 10.5:ھـ ثم مساحة األجاص التي لم تتعدى20مساحة الكروم 
ھـ، و الباقي 31.5:ھـ، أما المساحة المرویة اإلجمالیة بھا فلم تمثل سوى8:التفاح و المشتلة

ھـ، أي أن المحاصیل الزراعیة بالمزرعة تعاني 375:عبارة عن مساحات بعلیة و التي فاقت
. تم إدراج أھم أسباب ندرتھاھي األخرى كباقي الجھات بالبلدیة من ندرة میاه السقي و التي 

:الري الفالحي بالبلدیة-4
التقنیات الحدیثة المستخدمة في سقي المحاصیل المختلفة و التي تعتمد : نقصد بالري الفالحي

و ما یھمنا في ھذه الجزئیة ھو معرفة المساحات على منشآت حدیثة في تخزینھا و توزیعھا
.التي تستخدم بھا مختلف تقنیات الري

الفالحي  بالبلدیة؛ إذ یعتمد الفالحون في الري على عدة تقنیات منھا، الري يتتعدد صور الر
تقنیة الري بالساقیة؛ و كلھا غیر كافیة : بالرش و الري بالتقطیر إضافة إلى التقنیة القدیمة

من المساحة المستغلة فعال في %13.43:بالنظر إلى المساحة المرویة التي لم تمثل سوى
.م2007/م2006راعة للموسم الفالحي الز

مثلت مساحة الري بالرش أكبر مساحة من المساحات المرویة بالبلدیة مقارنة بباقي الطرق 
من النسبة العامة لألراضي المرویة %65.16ھكتارا بنسبة 1009:المستخدمة و التي بلغت

البطاطا حصولل مھكتارا مث939:بھا، و التي وجھت لسقي مساحة كبیرة من الخضر بلغت
، ھكتارا70:أكبر مساحة منھا و مساحة قلیلة فقط وجھت لسقي الحبوب بھذه التقنیة تمثلت في

و یأتي استخدام تقنیة الري بواسطة الساقیة في المرتبة الثانیة بالبلدیة و الذي یوجھ لري 
المحاصیل ، أما الري بالتقطیر فقد اقتصر على ري %31.61:األشجار المثمرة بنسبة بلغت

.)21(و الشكل رقم )53(مثلما یوضحھ الجدول رقم الصناعیة و الكروم



شكل رقم (21): طرق الري المستخدمة بالبلدیة في الموسم الفالحي 
2006م/2007م

489,6

1009

50

1

2

3

المساحات المسقیة حسب أنواع المحاصیل و طریقة الري المستخدمة للموسم : )53(جدول رقم 
م2007/م2006الفالحي 

نوع الزراعة

نوع السقي

ر 
ض

لخ
ا

رة )ھـ(
مثم

ر 
جا

أش
)ھـ(

ل 
صی

حا
م

یة 
اع

صن
)ـھ(

ب 
بو

ح
)ھـ(

وم 
كر

)ھـ(

المساحة 
اإلجمالیة 

)ھـ(المسقیة 
(%)النسبة 

489.631.61///489.6/الري بالساقیة
70/100965.16//939الري بالرش
10/40503.23//الري بالتقطیر

939489.61070401548.6100المجموع
م2007/م2006ئرة جندل للموسم الفالحي معطیات القسم الفرعي الفالحي لدا: المصدر

الري بالساقیة           
الري بالرش

الري بالتقطیر

من خالل المالحظة و الدراسة المیدانیة، تبین أن تقنیة الري بالتقطیر تراجعت في المواسم 
نتشارا في السابق خاصة مع بدایة تطبیق المخطط الفالحیة األخیرة حیث أنھا كانت أكثر ا

الوطني للضبط و التنمیة الفالحیة، إال أن الكثیر من الفالحین قاموا باستبدالھا و الرجوع إلى 
تقنیة الرش، ألسباب أرجعھا المختصون في المیدان إلى أن ھذا النوع من السقي تجھیزاتھ 

فالفالحون عندما یصبحون أمام خیار استبدال تتقادم بسرعة مما یتوجب استبدالھا كل سنتین؛
ج .د200000:تجھیزات ھذا النوع من السقي و الذي یكلفھم أمواال تفوق قدراتھم و التي تفوق

فإنھم یفضلون بدل ذلك التخلي عن ھذه التقنیة و الرجوع إلى تقنیة الري بالرش بالنسبة 
المثمرة و لذلك نجد أن الري بالتقطیر في للمحاصیل الواسعة و تقنیة الساقیة بالنسبة لألشجار 

عما كان علیھ في المواسم %50إلى % 40انخفض ما بین م2007/م2006الموسم الفالحي 
، الصور الموالیة توضح ھذا االستخدام للتقنیات المختلفة لري مختلف المحاصیل السابقة
.بالبلدیة



استخدام طریقة الري بالتقطیر : )15(بالمزرعة      صورة رقم استخدام طریقة الري بالرش :)14(صورة رقم 
.بأوالد العباس في سقي الكروم.                             النموذجیة  في سقي تكمیلي للحبوب

م2007م                                 صورة مأخوذة في جویلیة 2006صورة مأخوذة في جویلیة 

استخدام طریقة الري بالتقطیر على : )17(استخدام طریقة الري بالتقطیر             صورة رقم : )16(قم صورة ر
. مستوى المزرعة النموذجیة في سقي التفاح.                            على مستوى مزرعة سي مصباح

م  2007صورة مأخوذة في جویلیة م                              2006صورة مأخوذة في جویلیة 

:المساحة المسقیة حسب نوع مصادر المیاه المستخدمة-4-1
المساحة المسقیة حسب نوع مصادر المیاه المستخدمة للموسم الفالحي : )54(جدول رقم 

)ھـ(م2007/م2006
مصادر 

الضخ منالمنابعالسدوداآلبارالنقوبالمیاه
شبكة المیاه

مجموع المساحة 
لمسقیةا

المساحة 
2801001048.6201001548.6)ھـ(

/14701420العدد
18.086.4667.711.296.46100(%)النسبة 
م2007/م2006معطیات القسم الفرعي الفالحي لدائرة جندل للموسم الفالحي : المصدر



ھم حیث مثلت المساحة یعتمد الفالحون بالبلدیة أساسا على میاه سد غریب في سقي محاصیل
%67.71:ھكتارا من األراضي المرویة بالبلدیة و التي تمثل نسبة1048.6:المرویة بواسطتھ

من المساحة المرویة اإلجمالیة، و یعتمد بعضھم في ري أراضیھم على النقوب و التي سقت 
م المیاه البعض منھمن إجمالي المساحة المرویة، و یضخ % 18.08:ھكتارا بنسبة280:مساحة

المستخدمة في الري مباشرة من شبكة المیاه بوقوعھا قریبة من أراضیھم؛ أما كل من اآلبار و 
ھكتارا من المساحة المرویة بالبلدیة بنسبة لم 120العیون الطبیعیة فال تسقي سوى مساحة 

ن مقارنة بأنواع مصادر المیاه األخرى المستعملة؛ لكن مع ذلك یمكن الزیادة م%8تتعدى 
إمكانیة التقاط العیون الطبیعیة ھناكعدد اآلبار باعتبار قرب طبقة المیاه من السطح و كذلك 

. على مستوى السفوح بالجھة الشمالیة للبلدیة

.    بئر تقلیدیة بتجمع الزوامبیة مجھزة بمحرك صغیر لضخ المیاه: )18(صورة رقم 

م  2007صورة مأخوذة في جویلیة 

.   م عن شبكة الضخ300یبعد 3م50حوض انتقالي لسقي البطاطا ذي سعة :)19(صورة رقم 

م2006صورة مأخوذة في جویلیة 



"اإلنتاج الزراعي بالبلدیة : "ثانيالفصل ال
:تمھید

یا للفالحة إلى جانب اإلنتاج الحیواني و یرتبط بصفة وثیقة یمثل اإلنتاج الزراعي فرعا أساس
بالعوامل الطبیعیة و التغیرات المناخیة و في كیفیة تعامل العنصر البشري في تثمین و إصالح 
العوائق التي تطرحھا أحیانا مكونات الوسط الطبیعي، و لذلك أكدت علیھا المخططات التنمویة 

یم حیازة تجھیزات و منشآت الري المساعدة على تطویر من خالل استصالح األراضي و تدع
نستطیع معرفة ما إن اإلنتاج الزراعي؛ فمن خالل دراسة مختلف أنواع المحاصیل الممارسة 

یمارسون أنواعا خاصة إذا علمنا أن الفالحون بالبلدیةكانت ذات ثقل اقتصادي محلي ووطني
بوب بأنواعھا و األعالف و البقولیات و متعددة من المحاصیل و التي منھا الخضر و الح

.األشجار المثمرة خاصة ذات البذور و التي من أھمھا التفاح و األجاص

:إنتاج المحاصیل السنویة-1
نجد من بین المحاصیل السنویة، المحاصیل التي تدعى بالكبرى و أھم إنتاج ھذا النوع یتمثل 

إضافة إلى إنتاج الزراعات الصناعیة و ،)الحبوب و األعالف(في المحاصیل الواسعة 
).   الخضر و البقولیات(المحاصیل الكثیفة التي نجد منھا

:المحاصیل الواسعةإنتاج-1-1
:إنتاج الحبوب-1-1-1

لزراعة الحبوب بالجزائر جذورا تاریخیة ترجع إلى طبیعة أراضیھا المساھمة في ذلك حیث 
تنمو بصفة عادیة في األراضي البعلیة؛ و لذلك كانت أن زراعتھا ال تتطلب عنایة خاصة و

تعتبر من أكبر الدول المنتجة و المصدرة لھذه المادة؛ ألن كل العوامل و الظروف " الجزائر 
متوفرة، باإلضافة إلى أنھا قابلة للتخزین مدة طویلة من الزمن، و مستخدمة على شكل واسع 

من المحاصیل الھامة التي یعتمد علیھا الفردتعتبر ، حیث أنھا 1"في االستھالك العائلي
االستھالك الغذائي الوطني :في تحضیر الخبزياألساسالجزائري، بما أنھا تمثل العنصر

لكن في السنوات األخیرة تراجعت مساحات زراعة الحبوب بصفة كبیرة، خاصة بعد ؛األول
.أن استبدلت بمساحات لزراعة محصول البطاطا

نافا من الحبوب كلھا محلیة توفر بعضھا المزرعة النموذجیة بتشجیع تزرع بالبلدیة أص
بالنسبة Shen,SوDetranوMixicaléوMohamed Belbachir:الفالحین على اقتنائھا و التي نجد منھا

و الواحة و أھم DH1220وVitroوOnza:لین نجد أصنافلقمح اللو بالنسبة ،للقمح الصلب
باإلضافة إلى أصناف أخرى فیما Rayhane:وع بالبلدیة متمثل في صنفصنف للشعیر المزر

.یخص نوع األعالف الموجھة للثروة الحیوانیة و التي من أھمھا الخرطال
زراعة الحبوب بالبلدیة خاصة في الجھة الشمالیة الغربیة، و في الجنوب الغربي و على تنتشر

مستوى تجمع بن دولي في الجنوب مستوى مركز البلدیة و ھناك مساحات صغیرة على
.الشرقي و على مستوى تجمعي سیدي یعقوب و سیدي جلول في الشمال الشرقي

تتم زراعة الحبوب بالبلدیة حسب استقصائنا عن ذلك أجابنا عنھ مسؤول اإلحصائیات بالقسم 
راعة الفرعي الفالحي لجندل من خالل النظام البوري الذي یعتمد على استغالل األرض في الز

مدة سنة أو سنتین متتالیتین لتترك بورا في السنة الموالیة الستغاللھا حیث ال یزرع فیھا أي 

118حة صف- م 1976الجزائر -الشركة الوطنیة للنشر و التوزیع- القطاع التقلیدي و التناقضات الھیكلیة في الزراعة بالجزائر-بھلولحسن : 1



محصول و تترك لتستعید خصوبتھا حیث تحرث مباشرة بعد الحصاد مع مراعاة حصادھا مرة 
أخرى في الربیع حرثا خفیفا للقضاء على الطفیلیات في التربة و النظام الثاني لزرع الحبوب 

البلدیة یتمثل في نظام الدورة الزراعیة الذي یعتمد على تناوب زراعة محاصیل زراعیة في
. مختلفة مع الحبوب على أرض زراعیة حتى ال تستنزف خصائصھا و تحافظ على خصوبتھا

ھكتارا و التي أعطت 5325:م2007/م2006بلغت مساحة الحبوب بالبلدیة في الموسم الفالحي 
الصلب و اللین حیث : قنطارا؛ أكبر إنتاج منھ تمثل في القمح بنوعیھ92000إنتاجا تمثل في 

من إجمالي إنتاج الحبوب، و یعتبر إنتاج الحبوب %88.04قنطارا أي بنسبة 81000:بلغ
ھـ للمواسم /ق25بالبلدیة متذبذبا و غیر ثابتا من موسم فالحي آلخر و مردوده لم یتعدى 

م مثلما 2002/م2001حبوب أقل كمیة في الموسم الفالحيالمدروسة و بلغ مردود الالسبعة 
. )55(یوضحھ الجدول رقم 

م 2007/م2000تطور مساحة و إنتاج الحبوب بالبلدیة خالل الفترة : )55(جدول رقم 
الفترة

الموسم 
الفالحي

قمح صلب و لینإجمالي اإلنتاج
المساحة 

)ھـ(
اإلنتاج 

)ق(
المردود 

)ھـ/ق(
المساحة 

)ھـ(
اإلنتاج 

)ق(
المردود 

)ھـ/ق( المخطط الوطني 
للضبط

00/0152001210002441269600023والتنمیة الفالحیة
01/025000330006.64091270006.6
02/03528013200025416010400025

مخطط التنمیة 
الریفیة

المستدامة

03/046786850001355086900012.5
04/055775600001147164900010
05/065450700001349006300013
06/075325920001846888100017

م2007/م2006من انجاز الطالبة اعتمادا على معطیات القسم الفرعي الفالحي لدائرة جندل للموسم الفالحي :المصدر

، أن إنتاج الحبوب بالبلدیة غیر منتظما عبر )22(لشكل البیاني و ا)55(یتبین من الجدول رقم
المواسم الفالحیة المدروسة و غیر مستقرا و یرجع ذلك إلى عدة اعتبارات كالتغیرات المناخیة 

و التي منھا الجفاف و قلة التساقط، حیث أن البلدیة و بسبب الجفاف الذي أصابھا في الموسم 
قنطارا مما 33000:قنطارا إلى121000:إنتاج الحبوب بھا منم انخفض 2002/م2001الفالحي 

، و نفس الشيء یقال عن اإلنتاج %70كان علیھ في الموسم السابق، أي أنھ انخفض بأكثر من 
مع بدایة تطبیق مخطط التنمیة الریفیة المستدامة، حیث انخفض في الموسم الفالحي 
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لموسم الذي سبقھ و استمر ھذا التذبذب في مما كان علیھ في ا%60:م بأكثر من2004/م2003
اإلنتاج في المواسم الموالیة، الستمرار فترة الجفاف و الندرة في المیاه الضروریة في األعمال 

اعتبارات أخرى منھا عدم احترام أوقات األعمال كالفالحیة المختلفة إضافة إلى ذلك فان ھنا
یدات المستخدمة و كیفیة تطبیقھا و الوقت المناسب الفالحیة و عدم االھتمام بكمیة السماد و المب

لذلك؛ لكن مع ذلك فان إنتاج الحبوب بالبلدیة معتبرا مقارنة بالبلدیات األخرى بالوالیة فبالنسبة 
م و بالنسبة لبعض البلدیات 2007/م2006ھـ في الموسم الفالحي /ق17:لإلنتاج الوالئي فقد كان

ھـ في كل من بلدیة العطاف و بئر ولد خلیفة أي أن /ق18ھـ ببلدیة العامرة و/ق25:فقد بلغ
.إنتاج البلدیة یتوافق مع معدل اإلنتاج الوالئي

معطیات الجدول و الشكل البیاني تظھر كذلك أن إنتاج كل من القمح الصلب و اللین ھما 
اإلنتاجین المھمین لزراعة الحبوب بالبلدیة لكونھما من المحاصیل اإلستراتیجیة ذات 

.  االستھالك الواسع

:إنتاج األعالف-1-1-2
مورد الغذاء األساسي للثروة الحیوانیة و تنقسم إلى أعالف اصطناعیة و تعتبر األعالف 

مراعي طبیعیة؛ و یعتبر القطاع الخاص المساھم األكبر في ھذا النوع من الزراعة في البلدیة 
لھذه الزراعة بتربیة األنعام خاصة األبقار خاصة فئة المربین للمواشي و ھذا لالرتباط الوثیق

و األغنام حیث تساھم بصفة مباشرة في الزیادة من كمیة و جودة اإلنتاج اآلتي من األنواع 
الحیوانیة المختلفة و نجد عدة أصناف من األعالف التي تزرع في البلدیة و التي منھا 

و نمو األنعام المختلفة بحیث أنھا الخرطال و الشعیر و الشوفان و التي تفید كلھا في تغذیة
تشكل مصدر البروتینات بالنسبة لھا و تساھم في زیادة نسبة الحلیب الذي تدره األبقار و تسرع 

.من نمو الدجاج المخصص إلنتاج اللحم
ھكتارا 1700: م بالبلدیة2007/م2006بلغت المساحة المخصصة لألعالف في الموسم الفالحي 

قنطارا و الذي مثل مردودا 60000ة و مراعي طبیعیة و بلغ إنتاجھا ما بین أعالف اصطناعی
.ھـ لنفس الموسم الفالحي/ق36: قارب

م2007/م2000تطور مساحة و إنتاج األعالف بالبلدیة خالل الفترة : )56(جدول رقم 
)ھـ/ق(المردود )ق(اإلنتاج )ھـ(المساحة الموسم الفالحيالفترة

المخطط الوطني 
للضبط

والتنمیة الفالحیة
00/01120070006
01/02150060004
02/03100030003

مخطط التنمیة 
الریفیة

المستدامة

03/0414342450017
04/0513772500018
05/0616002700017
06/0717006000035

م2007/م2006ي الفالحي لدائرة جندل للموسم الفالحي من انجاز الطالبة اعتمادا على معطیات القسم الفرع:المصدر



بالبلدیة تراجعا خالل المخطط األول للتنمیة الفالحیة و الراجع إلى إھمال شھد إنتاج األعالف
اإلنتاج الحیواني الذي تعتبر األعالف عامال مھما في ازدھارھا باعتبارھا المورد األساسي 

ع الحیوانیة المختلفة، ثم منذ البدء في مخطط التنمیة الریفیة المستدامة أصبح ھناك لغذاء األنوا
تزایدا مستمرا لإلنتاج و على الرغم من أن مساحة األعالف في الموسم الفالحي 

م تراجعت إال أن ذلك لم یؤثر على زیادة اإلنتاج و على العكس من نقص إنتاج 2005/م2004
إنتاجا متزایدا و الذي یفسر بزیادة الوعي لدى الفالحین الذین الحبوب، فان األعالف عرفت

یقومون بحصاد مساحات الحبوب كأعالف في حالة عدم الوصول إلى الجودة المطلوبة؛ و 
لذلك نجد تراجع إنتاج الحبوب التي حولت مساحاتھا إلى أعالف الشيء الذي ساھم بصفة 

اإلشارة أن المربین بالبلدیة یھملون االعتماد مباشرة في زیادة إنتاج األعالف، رغم ذلك یجب
على األعالف ذات التركیز العالي في المادة الغذائیة و التي منھا الذرى و الصوجا و الذین 

تراجعت زراعتھما التي كانت مزدھرة في سنوات السبعینیات و الثمانینیات عندما كانت 
.بب المباشر في ذلك إلى ارتفاع أسعارھاتعرف تربیة األبقار ازدھارا كبیرا كذلك و یرجع الس

:إنتاج المحاصیل الكثیفة-1-2
:إنتاج الخضر-1-2-1

الزراعات اإلستراتیجیة، المحددة لدرجة التنمیة و االكتفاء الذاتي تعتبر زراعة الخضر من بین 
.من الغذاء حیث أن أي مجتمع یعتمد علیھا و یفضلھا عن منتجات أخرى و ال یستغني عنھا

و لذا نجد أن السلطات المحلیة أولت أھمیة لھا بتشجیع الفالحین على ممارسة ھذا النوع من 
اإلنتاج النباتي و كان ذلك بدعم الري الفالحي و توفیر األسمدة و البذور التي تستعمل في ھذه 
الزراعة إضافة إلى  دعم تجھیزات و منشآت الري، و لذلك نجد أن المساحات التي خصصت 

تزاید مستمر من موسم فالحي آلخر دلیل على تبنیھا من طرف الفالحین و ھو شيء لھا في
ساھمت فیھ المقومات الطبیعیة التي تتوفر علیھا البلدیة من تربة و مناخ و تعدد أشكال موارد 

المیاه السطحیة المستغلة فعال أو التي یمكن استغالھا و التي حرصت المخططات التنمویة على 
.  ھا و شجعت الفالحین على اعتمادھاالتأكید علی

المغروسة من المساحةاھكتار969:م2007/م2006بلغت مساحة الخضر في الموسم الفالحي 
ھكتارا؛ و الجدول الموالي یوضح أھم أنواع الخضر900البطاطا منھاحصولاحتل مفعال 

.م2007/م2006بالبلدیة للموسم الفالحي 
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(22): تطور مردود الخضر بالبلدیة مقارنة بمساحة كل نوع للموسم  شكل رقم

2006م/2007م الفالحي

المساحة(ھـ)
المردود(ق/ھـ)

.م2007/م2006د الخضر بالبلدیة للموسم الفالحي إنتاج و مردو: )57(جدول رقم 
)ھـ/ق(المردود )ق(اإلنتاج )ھـ(المساحة المغروسة )ھـ(المساحة الحقیقیة نوع المحصول

900900180000200بطاطا

101030030طماطم

090927030بصل

202048024بطیخ، بطیخ أصفر

3030502خس

969969181100187المجموع
م2007/م2006من انجاز الطالبة اعتمادا على معطیات القسم الفرعي الفالحي لدائرة جندل للموسم الفالحي :المصدر

بطاطاطماطم   بصل   بطیخ    خس   
بطیخ أصفر

، تظھر أن التوجھ األول إلنتاج الخضر )24(و الشكل البیاني رقم )57(معطیات الجدول 
تمثل في إنتاج محصول البطاطا؛ حیث احتل م2007/م2006بالبلدیة في الموسم الفالحي 

من مجموع األراضي المخصصة للخضر %90ھـ، بحیث مثل ذلك أكثر من 900مساحة 
ھـ، و بالمقابل لم تتعدى المساحة المخصصة لباقي /ق200:قنطار بمردود180000:بإنتاج بلغ

ھـ مما فسر نقص كل من اإلنتاج و المردود لكل منھا، فھذه المعطیات 70:الخضر األخرى
تدعو إلى التساؤل عن ھذا اإلنتاج األحادي لنوع معین من الخضر، فھل یعطینا حقیقة عن 

اختیار للفالحین المتمكنون من ھذا النوع من الزراعة؟ تخصص زراعي للبلدیة، أم أنھ مجرد
و إال ھل توجد أسباب أخرى نحاول الجواب عنھا من خالل دراسة تطور مساحة المحاصیل 
.الخضریة و التي منھا محصول البطاطا عبر عدة مواسم فالحیة مثلما یظھره الجدول الموالي

م2007/م2000بلدیة خالل الفترة تطور مساحة و إنتاج الخضر بال: )58(جدول رقم 
البطاطامجموع المساحةالموسم الفالحيالفترة

المخطط الوطني 
للضبط

والتنمیة الفالحیة

)ق(اإلنتاج)ھـ(المساحة )ق(اإلنتاج)ھـ(المساحة 
00/01853172000800170000
01/02750131000700125000
02/03620132000600125000

ط التنمیة مخط
الریفیة

المستدامة

03/0411002150001000200000
04/05950181000880180000
05/06695144000645143000
06/07969181100900180000

م2007/م2006من انجاز الطالبة اعتمادا على معطیات القسم الفرعي الفالحي لدائرة جندل للموسم الفالحي :المصدر



، یظھر أن مساحة محصول البطاطا للمواسم الفالحیة السبعة مثلت أكبر )58(رقم دول الج
من إجمالي المساحة المخصصة للخضر لكل المواسم الفالحیة فھو %90مساحة، حیث فاقت 

إذن توجھ جدید للزراعة بالبلدیة بعدما كانت لصالح الحبوب، و الذي دعمتھ أیضا المخططات 
راج أنواعا جدیدة من الدرنات بصفة تدریجیة، تتصف بمقاومة أكثر التنمویة، حیث تم إد

لألمراض المختلفة و المحصول الجید عند النضج و تتمیز بفترة راحة متوسطة، سمحت من 
القیام بزرعھا مرتین في الموسم الفالحي الواحد، و قام العمال بالقسم الفرعي الفالحي للدائرة 

فالحین باقتناء الدرنات الجدیدة لزرعھا و معاینة النتائج بدور تحسیسي ھام ألجل إقناع ال
. بأنفسھم

:إنتاج البطاطا-1-2-1-1
لم یعرف انتشار محصول البطاطا بالبلدیة إال في السنوات األخیرة؛ حیث أن البلدیة كانت 

تعرف من قبل بإنتاج الحبوب على غرار معظم بلدیات الوالیة ذات الطابع الفالحي، لكن حدث 
مؤخرا استئجار لألراضي الفالحیة بالبلدیة من طرف فالحین أتوا من غرب الوطن خاصة من 

والیة معسكر المعروفة بإنتاج ھذا النوع من المحاصیل و الذین أنھكت البطاطا أراضیھم و 
قاموا بممارسة زراعة البطاطا و كان ذلك خاصة بالجھة الغربیة للوالیة بسھل الخربة العبادیة 

؛ فحدث أن فالحوا والیة عین الدفلى تلقوا عنھم تقنیات غرس )سھل الشلف األوسط(الخصب 
ھذا المحصول و أھم األعمال الممارسة من الغرس حتى الجني و عن كیفیة تخزین و حفظ 

ھذا المحصول أطول مدة ممكنة بطرق تقلیدیة بسیطة ثم عممت ھذه الزراعة في الجھات 
1.بلدیة جندلاألخرى من الوالیة و التي منھا 

یتم غرس محصول البطاطا بالبلدیة مرتین في الموسم الفالحي؛ و یكون ذلك في الوقت المعتاد 
جنیھا، لیتم مارسمنتصف شھرإلى يفیفرمنتصف شھریبدأ من لزراعة البطاطا و الذي 

شھر ماي إلى بدایة شھر جوان، لتترك األرض للراحة لتقلب بعدھا و تھیأ أواخر ابتداء من 
مع بدایة شھر أوت إلى بدایة شھر سبتمبر، و ھي الزراعة المتأخرة لمحصول لزراعة ثانیة 

.البطاطا الممارسة بالبلدیة و التي یتم جنیھا مع بدایة شھر نوفمبر إلى بدایة شھر دیسمبر

م2007/م2000تطور إنتاج البطاطا حسب وقت زراعتھا بالبلدیة خالل الفترة : )59(جدول رقم 
الموسم الفترة

حيالفال
المجموعزراعة متأخرةزراعة الموسم

المخطط الوطني 
للضبط

والتنمیة 
الفالحیة

المساحة 
)ھـ(

اإلنتاج
)ق(

المردود
)ھـ/ق(

المساحة 
)ھـ(

اإلنتاج
)ق(

المردود
)ھـ/ق(

المساحة 
)ھـ(

اإلنتاج
)ق(

المردود
)ھـ/ق(

00/013508000022945090000200800170000212.5
01/023004500015040080000200700125000179
02/032704500016733080000243600125000208

مخطط التنمیة 
الریفیة

المستدامة

03/04600120000200400800002001000200000200
04/0530075000250580105000181880180000205
05/062756900025137074000200645143000222
06/0740080000200500100000200900180000200

م2007/م2006من انجاز الطالبة اعتمادا على معطیات القسم الفرعي الفالحي لدائرة جندل للموسم الفالحي :المصدر

.معطیات مسؤول اإلحصاء بالقسم الفرعي الفالحي لدائرة جندلحسب : 1
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شكل رقم (23): انتاج محصول البطاطا بالبلدیة حسب وقت الزراعة 
خالل الفترة 2000م/2007م

زراعة متأخرة
زراعة الموسم

أن كل من اإلنتاج و المردود كانا )25(و الشكل البیاني رقم ) 59(یتضح من الجدول رقم 
مرتفعین و الذین توافقا مع التزاید المستمر للمساحة مع بدایة تطبیق المخططات التنمویة؛ ألنھ 

حیث قدمت للفالحین تدعیم إنتاج كان ھناك نوع من التشجیع المادي من طرف الدولة 
أعلى مردود لھذا المحصول و لذا نجد أنالبطاطا  و الذي حفز بعضھم إلى زرعھا، حصولم

في الموسم كانھـ و أقل مردود /ق222:م و الذي بلغ2006/م2005سجل في الموسم الفالحي 
المساحة اإلجمالیة المخصصة لھذا أن نجد . ھـ/ق179:م و الذي بلغ2002/م2001الفالحي 

بعض و یرجع ذلك إلى تحایلفي مواسم فالحیة و تنخفض في أخرى المحصول كانت تتزاید 
الفالحین في الحصول على دعم الدولة المادي بأن یستأجرون مساحات یقومون بزرعھا لیتم 

التخلي عنھا مباشرة بعد حصولھم على الدعم المادي أو یرجع أحیانا ذلك إلى كون أن المؤجر 
یقوم باسترجاع أرضھ في الموسم الموالي بعدما ساھم المبلغ الذي دفع لھ من ھذا االستئجار 

.أعمال فالحیة أخرىفي 
یتضح من الجدول كذلك أن إنتاج الزراعة المتأخرة كان أكثر أھمیة من إنتاج زراعة الموسم 

م، و یرجع ذلك إلى زیادة المساحة المخصصة 2004/م2003ما عدا في الموسم الفالحي 
للزراعة في ھذا الموسم و التي كانت ضعف ما كانت علیھ في الموسم السابق؛ أي أن 

حون الممارسون لزراعة البطاطا في تزاید مستمر مع كل موسم فالحي، ولذلك أسبابھ الفال
المتعددة و التي من أھمھا أن بعض الفالحون على الرغم من كون الصیغة العقاریة ألراضیھم 

بتقسیم أراضي ) غیر موثقة(إال أنھم قاموا بصفة غیر قانونیة " مستثمرات فالحیة جماعیة " 
فالحیة فیما بینھم؛ مما أدى بھم إلى استغالل كل األراضي في زراعة البطاطا المستثمرات ال

دون مراعاة الدورة الفالحیة و استراحة األرض في كل موسم؛ إضافة إلى اعتماد أنواع 
درنات جدیدة تحصلوا علیھا من القسم الفرعي الفالحي و التي تتمیز بعدة مزایا من أھمھا 

.  النضجالعدد الكبیر للدرنات عند 
ھـ و الذي فاق المعدل الوالئي لنفس /ق200:م2007/م2006بلغ المردود في الموسم الفالحي 

ھـ إال أنھ كان یماثل المردود الوطني، أي أن بلدیة /ق168.55:الموسم الفالحي و الذي بلغ
. وطنيجندل ھي بالفعل من بین البلدیات المھمة في إنتاج البطاطا على المستوى الوالئي و ال

06/0705/0604/0503/0402/0301/0200/01



.درنات البطاطا الموجھة للزرع على مستوى غرفة التبرید للعابدي جلول بأوالد العباس: )20(صورة رقم 

م2006صورة مأخوذة في جویلیة 

محصول البطاطا على مستوى المنطقة السھلیة، و الصورة مأخوذة على مستوى المخرج الشرقي للبلدیة و : )21(صورة رقم 
.تجمع الوصانالتي تمتد حتى

م2008أكتوبرصورة مأخوذة في 



أنواع درنات البطاطا المغروسة بالبلدیة و خصائصھا : )60(جدول رقم 
اسم 
عدد الدرنات في مقاومة األمراضتحمل التخزینإبكار النضجالحجمالبشرةالنوع

فترة الراحةالمحصول عند النضجالنبتة

لى نصف مبكر إجد كبیرحمراءكوندور
طویلةجد مرتفعقلیلمقاومةضعیفنصف متأخر

نصف مبكر إلى كبیرصفراءدیامان
طویلةجد مرتفعمرتفعحسنةضعیفنصف متأخر

متوسطة إلى طویلةمرتفعمرتفعحساسةضعیفنصف مبكرجد كبیرصفراءسبونتا

متوسطةدا إلى جیدجید ج11-7حساسة إلى قلیلة الحساسیةمتوسطمبكركبیرصفراءأستارا

مبكر إلى نصف جد كبیرصفراءأرمادا
نصف طویلة إلى جد مرتفعقلیلحساسةجیدمبكر

طویلة

قصیرة إلى نصف جد مرتفعضعیفحساسةجیدنصف مبكر كبیرحمراءأموروزا
طویلة

صفراء فالور
متوسطةمرتفعمرتفعمعتدل المقاومةمتوسطمتأخركبیرباھتة

نصف مبكر إلى كبیرءصفرادیتا
نصف طویلة إلى جید جدا19- 14مقاومةحسننصف متأخر

طویلة
نصف طویلة جید جداقلیلحساسةضعیفنصف مبكركبیرصفراءأرندا
من انجاز الطالبة اعتمادا على معطیات القسم الفرعي الفالحي لدائرة جندل:المصدر

أنواع درنات البطاطا المغروسة بالبلدیة و التي رتبناھا من األقدم إلى األحدث، حسب البدء في زرعھا بالبلدیة و في الجدول أعاله حاولنا التعرف على 
.   أخذنا بعض الخصائص التي تبدو لنا مھمة كالحجم و تحمل التخزین و مقاومة األمراض وعدد الدرنات عند النضج

نات، مقاومة األمراض، المحصول عند النضج، و بعدھا ظھرت اعتبارات أخرى؛ كمستوى تحمل في البدء كان التركیز األول على الحجم الكبیر للدر
تاج البطاطاالتخزین، فترة الراحة المناسبة إلحالل زراعة متأخرة لمنتوج البطاطا، و تم التركیز على مستوى تحمل التخزین الجید الذي یحافظ على إن

بیعھ، حیث أن فالحوا ھذا النوع من اإلنتاج النباتي طوروا تقنیة جدیدة لتخزین البطاطا أطول مدة دون ألطول مدة ممكنة قبل التمكن من تسویقھ و 
فقط بالبلدیة، على الرغم من أن الدولة تدعم )2(اللجوء إلى تخزینھا في غرف التبرید التي ال یمتلكونھا؛ إذ أن ھذه األخیرة تحصل علیھا فالحین 

.ظرا لثمنھا المرتفع یصعب على الفالح البسیط أن یساھم بالحصة الواجبة علیھ في ھذا الصددالحصول علیھا، إال أنھا و ن



: إنتاج البقولیات-1-2-1-2
تقل أھمیة البقولیات الغذائیة بالنسبة لإلنسان و الحیوان على حد سواء لما تحتویھ من ال

اریة ضروریة لنشاط بروتینات و فیتامینات و أمالح معدنیة و بما توفره من سعرات حر
تساعد كذلك على استراحة األرض و استرجاع خصائصھا خاصة اإلنسان و لنموه السلیم و 

.بعد إنتاج محصول منھك لألرض في دورة زراعیة كالبطاطا مثال
المتمثلة في زراعة في البلدیة كزراعة تكمیلیة للزراعة األساسیةیاتتمارس زراعة البقول

علیھا الطلب مما یستوجب ا في مواسم أین یقل فیھا اإلنتاج و یكثر الخضر التي یرتفع سعرھ
.و التي تعتبر أراضیھا بالبلدیة من أخصب األراضيیاتتكمیل الحاجات الغذائیة بالبقول

م 2007/م2006ھكتارا في الموسم الفالحي 700:بلغت المساحة التي خصصت للبقولیات
قنطارا 3700و الحمص؛ حیث بلغ إنتاجھا خصصت كلھا لزراعة كل من الفول و الجلبانة 

.  ھـ و الجدول الموالي یوضح مساحة و إنتاج البقولیات/ق5بمردود 

م2007/م2006مساحة و إنتاج البقولیات بالبلدیة في الموسم الفالحي : )61(جدول رقم 
)ھـ/ق(المردود )ق(اإلنتاج )ھـ(المساحة نوع المحصول

40024006فول
2509003.6جلبانة
504008حمص

70037005.5المجموع
م2007/م2006من انجاز الطالبة اعتمادا على معطیات القسم الفرعي الفالحي لدائرة جندل للموسم الفالحي :المصدر

ھـ و الذي ال یفي بحاجات السكان بھا؛ /ق6:ق بمردود2400إنتاج البقولیات بالبلدیة لم یتجاوز 
و دون المعدل الوالئينسمة و إضافة إلى ذلك فالمردود بالبلدیة28000:جاوزإذ أن عددھم یت

الجدول رقم ھـ، فزراعة البقولیات بالبلدیة ال تتعدى أن تكون زراعة معاشیة و /ق8الذي یفوق 
م في إطار 2007/م2000یوضح تطور مساحة و إنتاج البقولیات بالبلدیة خالل الفترة )62(

.لتنمیة الفالحیة و الریفیةالمخططات الوطنیة ل

م2007/م2000تطور مساحة و إنتاج البقولیات خالل الفترة : )62(جدول رقم 
)ھـ/ق(المردود )ق(اإلنتاج )ھـ(المساحة الموسم الفالحيالفترة

المخطط الوطني للضبط
والتنمیة الفالحیة

00/0164032005
01/0270040006
02/031330107508

خطط التنمیة الریفیةم
المستدامة

03/041310102008
04/0581040005
05/0690046005
06/0770037005

م2007/م2006من انجاز الطالبة اعتمادا على معطیات القسم الفرعي الفالحي لدائرة جندل للموسم الفالحي :المصدر

غیر ثابتة من موسم فالحي آلخر و ، أن مساحة البقولیات )62(رقم الجدولیتضح من
ھـ في المواسم المدروسة ففي الموسم /ق8:مردودھا یبقي ضعیفا جدا بحیث أنھ لم یتعدى

ھـ فقط، فھذا النوع من الزراعة عبارة عن زراعة معاشیة /ق5م بلغ 2007/م2006الفالحي 
.أكثر منھا اقتصادیة



:إنتاج المحاصیل الصناعیة-1-3
0.1من المساحة المستغلة في الزراعة و % 0.09سوى بالبلدیة وع من الزراعة یمثل ھذا النمل

؛ أي أن المحاصیل م2007/م2006من المساحة المزروعة فعال في الموسم الفالحي %
الصناعیة بالبلدیة ال تمثل دخال اقتصادیا لھا خاصة و أن مساحة ھذا النوع من الزراعات 

تطبیق المخططات التنمویة إذ أصبح الفالحون یركزون شھدت تقلصا مستمرا منذ البدء في
.على زراعة المحاصیل التي تحضى بأكبر قیمة من الدعم المادي للدولة

و لذلك نجد أن ھذا النوع من الزراعة أصبح الیوم شبھ منعدما؛ إذ في بدایة استفادة الفالحین 
الطماطم و بلغت المساحة التي من دعم الدولة في ھذا الصدد كان ھناك إنتاج كل من التبغ و 

ھكتارا أما الیوم فإنھا تقتصر على إنتاج الطماطم فقط مع 80:كانت مخصصة لھذه المحاصیل
ینبغي و لذلك؛1ھكتارات فقط10العلم أن المساحة تقلصت بشكل كبیر إذ أصبحت ال تتعدى 

عیة في سبیل الرفع االھتمام بمعرفة األسباب الرئیسیة التي أدت إلى تراجع المحاصیل الصنا
من مستوى و جودة الزراعة حتى تصبح قطاعا اقتصادیا؛ إذ أن خصوبة أراضي البلدیة و 

.جودتھا تؤھلھا لذلك

تطور مساحة و إنتاج المحاصیل الصناعیة بالبلدیة خالل الفترة : )63(جدول رقم 
م2007/م2000

الموسم الفترة
الفالحي

إنتاج الطماطمإجمالي اإلنتاج
مخطط ال

الوطني للضبط
والتنمیة 
الفالحیة

المساحة 
)ھـ(

اإلنتاج 
)ق(

المردود 
)ھـ/ق(

المساحة 
)ھـ(

اإلنتاج 
)ق(

المردود 
)ھـ/ق(

00/0180260032.550160032
01/02506000120305000167
02/03000000

مخطط التنمیة 
الریفیة

المستدامة

03/04505000100505000100
04/053021007030210070
05/063015005030150050
06/0710300301030030

م2007/م2006من انجاز الطالبة اعتمادا على معطیات القسم الفرعي الفالحي لدائرة جندل للموسم الفالحي :المصدر

ھكتارا في 80:كن تمثل سوىأن مساحة المحاصیل الصناعیة لم ت)63(یتضح من الجدول رقم 
ھكتارا و 50:م، مثلت مساحة الطماطم أكبرھا و التي بلغت2001/م2000الموسم الفالحي 

بعدھا تراجعت المساحة اإلجمالیة و مساحة الطماطم في الموسم الفالحي الموالي ثم انعدمت 
ستدامة و تصبح م لترتفع مع بدایة مخطط التنمیة الریفیة الم2003/م2002:في الموسم الفالحي

ھكتارات في الموسم الفالحي 10:تقتصر على إنتاج الطماطم فقط و لم تمثل سوى
، و لھذا التناقص الواضح للمساحات التي كانت تخصص للمحاصیل الصناعیة م2007/م2006

أسباب عدیدة منھا أن فالحوا ھذا النوع من اإلنتاج خاصة الطماطم الصناعیة كانوا یستقبلون 
منتوجھم إلى مصانع التحویل و التعلیب الشيء الذي كان یسھل علیھم تسویقھ شاحنات نقل

دون أي عناء ثم طلب منھم بعدھا، حمل منتوجھم بأنفسھم إلى مصانع التحویل مما تطلب منھم 
في أغلب األحیان استئجار شاحنات لنقلھ بحیث أصبحوا مجبرین إلى انتظار دورھم في طابور 

. أیام متتالیة تؤدي غالبا إلى تلف ھذا المحصول الزراعي الحساسطویل قد یصل إلى ثالثة

ھكتار قبل الموسم الفالحي 200مسؤول اإلحصاء بالقسم الفرعي الفالحي لدائرة جندل فان مساحة الصناعات الزراعیة كانت تفوق حسب: 1
م2001/م2000



:إنتاج المحاصیل المحمیة-1-4
م، و ال نجد حالیا 2001/م2000عرفت المحاصیل المحمیة انتشارا بالبلدیة قبل الموسم الفالحي 

لكبیر النقص ا: مساحات خاصة بالمحاصیل المحمیة و یرجع ذلك إلى عدة أسباب لعل أھمھا
لمیاه الري و خاصة بعد انخفاض منسوبھا على مستوى وادي الشلف نظرا للجفاف الذي 

عرفتھ البلدیة في السنوات األخیرة؛ و السبب اآلخر و الذي ال یقل أھمیة ھو غلق منبع الوادي 
على مستوى سد غریب مما جعل الفالحین یحتجون و یرفعون المشكل إلى الجھات المعنیة 

لكن دون جدوى مما أدى لبعض الفالحین إلى اللجوء لحفر آبار عمیقة دون عدة مرات و 
تراخیص؛ و اتضح من خالل زیارتنا المیدانیة لبعض الفالحین أنھم استغنوا عن غرفة من 

بیوتھم لیقوموا بحفر بئر عمیقة مكانھا لیستعملوھا في ري محاصیلھم المختلفة بعد أن ملوا من 
لمیاه التي وعدتھم بھا مدیریة المیاه التي تلقت ملفاتھم كاملة و االنتظار الستفادتھم من ا

. مستوفیة الشروط القانونیة

:إنتاج المحاصیل الدائمة-2
:إنتاج الحمضیات-2-1

بین األشجار المثمرة التي  تتمیز بقیمتھا الغذائیة بما تحتویھ من مركبات  تعتبر الحمضیات من 
إضافة إلى قیمتھا ،المفید في عالج حاالت الزكامCمین معدنیة و فیتامینات؛ خاصة فیتا

االقتصادیة؛ لكنھا تتطلب تربة ذات خصائص جیدة وعنایة و أعماال خاصة لكي تنمو و تعطي 
مردودا وفیرا خاصة و أنھا تتأثر بالظروف المناخیة على عكس باقي األشجار المثمرة، و التي 

و الصقیع خاصة في فترة اإلنبات؛ و نجد أن مساحة تؤثر سلبا على إنتاجھا و جودتھ كالبرد 
م، كلھا منتجة و ھي 2007/م2006الموسم الفالحي يھكتارا ف290:الحمضیات بالبلدیة بلغت

من إنتاج األشجار المثمرة بالبلدیة؛ أما األصناف المغروسة من % 32.88تمثل نسبة 
. )64(رقم الحمضیات فإنھا موضحة في الجدول

م2007/م2006توزیع أصناف و إنتاج الحمضیات بالبلدیة في الموسم الفالحي :)64(جدول رقم 
المساحة الكلیة أنواع الحمضیات

)ھـ(
المساحة 

)ھـ(المنتجة 
اإلنتاج 

)ق(
المردود 

)ھـ/ق(
Washington Navel23245225050برتقال

Thomson Navel5020150075
Clémentines5525050مندرین
Citron3000لیمون

29070400057المجموع
م2007/م2006من انجاز الطالبة اعتمادا على معطیات القسم الفرعي الفالحي لدائرة جندل للموسم الفالحي :المصدر

فان المساحة المنتجة للحمضیات تمثل أقل من ربع المساحة الكلیة ،)64(الجدول من معطیات 
الحقیقة أقل بكثیر مما كانت علیھ في السنوات السابقة حیث كانت المخصصة لھا، و ھي في

مزدھرة على مستوى المحیط المسقي للشلف األعلى و كانت تعرف بجودتھا و نوعیتھا و 
مذاقھا الحلو، لكن مع الوقت أصبح توجھ الفالحین نحو أنواع أخرى من األشجار المثمرة، 

نایة قبل أن تحقق اإلنتاج المرجو منھا، إضافة إلى نظرا ألن الحمضیات تستلزم الكثیر من الع
أنھا كثیرة التأثر بالحوادث المناخیة، خاصة الصقیع و درجات الحرارة المنخفضة كثیرة 
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فترة شكل رقم (26):تطور انتاج أشجار الحمضیات ببلدیة جندل خالل ال
2000م/2007م

االنتاج

و تتطلب عدة سنوات كذلك قبل جني أولى الشتاء و في وقت اإلنباتالحدوث خاصة في فصل 
.ثمارھا

:م7200/م2000الحمضیات خالل الفترةإنتاج تطور -2-1-1
م2007/م2000تطور مساحة و إنتاج الحمضیات بالبلدیة خالل الفترة : )65(جدول رقم 

الموسم الفترة
الفالحي

المساحة 
)ھـ(الكلیة 

المساحة 
)ھـ(المنتجة 

اإلنتاج 
)ق(

المردود 
)ھـ/ق(

المخطط الوطني للضبط
والتنمیة الفالحیة

00/01197100100010
01/0219619016008
02/032721941100057

مخطط التنمیة الریفیة
المستدامة

03/04297185.51300070
04/05297160800050
05/06240146600041
06/0729070400057

م2007/م2006من انجاز الطالبة اعتمادا على معطیات القسم الفرعي الفالحي لدائرة جندل للموسم الفالحي :المصدر

مساحة الكلیة للحمضیات عرفت ن الأ)26(و الشكل البیاني رقم )65(الجدول رقم منیتضح 
م و الذي استمر في 2003/م2002تغیرا كبیرا؛ حیث أنھا شھدت ارتفاعا في الموسم الفالحي 

الموسمین الموالیین لھ؛ أي مع بدایة تطبیق مخطط التنمیة الریفیة المستدامة، ذلك أن عددا من 
الفالحین الذین یمتلكون أراضي فالحیة بصفة ملكیة خاصة استفادوا من أشجار للحمضیات و 

استفادوا كذلك من األعمال المرتبطة بھا كالدعم المقدم لھم ألجل غراستھا؛ و نظرا لعدم 
دتھم من محركات لضخ المیاه، عدل معظمھم عن  العنایة بھا فكان أن تم إھمالھا و استفا

.  التخلي عنھا
أما إذا اعتمدنا على المساحة المنتجة لھا و قارناھا مع اإلنتاج، فنالحظ مثال أن أكبر إنتاج 

م و الذي كان في الموسم الذي سبقھ أقل 2004/م2003للحمضیات سجل في الموسم الفالحي 
م و 2003/م2002بقلیل على الرغم من أن المساحة المنتجة تراجعت في الموسمین الفالحیین 

م، أي أن الحمضیات على الرغم من متطلباتھا؛ إال أن إنتاجھا یبقى وفیرا إذا ما 2004/م2003
م الذي 2007/م2006حضت بالعنایة الالزمة، و أكبر دلیل على ھذا ھو إنتاج الموسم الفالحي 

ھكتارا، 70ھـ على الرغم من أن المساحة المنتجة لم تتعدى /ق57:ق بمردود قدر بـ4000بلغ 
إذا فالحمضیات یمكن أن تكون موردا اقتصادیا ھاما إذا ما أعید لھا االعتبار و االھتمام الذي 

.   تستحقھ

06/0705/0604/0503/0402/0301/0200/01



:إنتاج األشجار المثمرة-2-2
ثمرة ذات النواة، و األشجار المثمرة األشجار الم: األشجار المثمرة صنفین من األشجارتشمل

ذات البذور و تندرج ضمن الصنفین أشجار تدعى األشجار المقاومة؛ و ال تقل أھمیة ھذه 
المحاصیل الدائمة بالنسبة للجانب االقتصادي و الغذائي عن باقي المنتجات الزراعیة األخرى، 

م 2007/م2006م الفالحي ھكتارا في الموس333و لذا نجد أن ھذه المحاصیل شغلت مساحة 
لكنھا لم تسجل أي إنتاج في ھذا الموسم الفالحي و یرجع ذلك إلى ریاح السیروكو التي 

.اجتاحت البلدیة في وقت اإلنبات، مما أدى إلى سقوط البراعم من األشجار
التفاح و األجاص و الزعرور، : بالبلدیة في كل منالمثمرة ذات البذورتتمثل األشجار-

مثلت المساحة المنتجة ھـ194.8:التفاح المساحة األكبر منھا بمساحة إجمالیة بلغتیشغل 
ھـ منھا فقط منتجة أما 21ھـ، 52ھـ، و ال تمثل مساحة األجاص بالبلدیة سوى 173:منھا

.  ھـ من المساحة المخصصة لھذا النوع من األشجار المثمرة1الزعرور فال یشمل سوى
الخوخ و البرقوق بمساحة وتتمثل في كل من المشمشفثمرة ذات النواةاألشجار المأما -

.ھـ4ھـ و ال تتجاوز مساحة البرقوق 28:ھـ مثلت المساحة المنتجة منھا46.2:تبلغإجمالیة
في كل من التین و اللوز و الكرز و ال تتعدى مساحتھا األشجار المقاومة و تتمثل -

ھـ، أما 35:حة اللوز المساحة األكثر أھمیة و المتمثلة فيھـ، حیث مثلت مسا39:اإلجمالیة
ھـ، و لم یمثل الكرز سوى ھكتارا واحدا من المساحة 33:المساحة المنتجة فلم تمثل سوى

اإلجمالیة ذلك أنھ ینمو في مناطق مرتفعة یصعب الوصول إلیھا، خاصة مع األوضاع األمنیة 
.  غیر المالئمة

:م7200/م2000خالل الفترة جار المثمرة بالبلدیة تطور إنتاج األش-2-2-1
یوضحان تطور )27(البیاني رقم و الشكل 211:في الصفحةبالملحق: )66(الجدول رقم 

م2007/م2000مساحة و إنتاج األشجار المثمرة بالبلدیة خالل الفترة 

ناك اختالفا في المساحة ، أن ھ)27(و الشكل البیاني رقم )66(تظھر معطیات الجدول رقم 
المغروسة و المنتجة، حیث تضمن المخطط الوطني للضبط و التنمیة الریفیة غرس مساحات 

م، لكن 2003/م2002م و 2002/م2001من األشجار المثمرة خاصة خالل الموسمین الفالحیین 
ھذا م، ویرجع 2001/م2000المساحة المنتجة لنفس الموسمین كانت أقل من الموسم الفالحي 

م و 2002/م2001لقلع بعض األشجار غیر المنتجة، بالمقابل فان اإلنتاج في الموسمین الفالحیین
م على الرغم من أن المساحة 2001/م2000م، كان أوفر من الموسم الفالحي 2003/م2002
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شكل رقم (27): انتاج األشجار المثمرة بالبلدیة مقارنة بالمساحة المنتجة  خـالل 
الفترة 2000م/2007م

المساحة المنتجة (ھـ)
االنتاج (ق)
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المنتجة كانت أكبر؛ أي أنھ في بدایة مخطط التنمیة الریفیة المستدامة تم قلع بعض األشجار 
ھـ لتنخفض قلیال المساحة المنتجة، و في الموسم الموالي 12:لمنتجة و تتمثل في مساحةغیر ا

تم قلع عددا آخر من األشجار لترتفع المساحة المنتجة بصفة تدریجیة في الموسمیین الموالیین، 
أي أن إنتاج األشجار المثمرة التي غرست خالل المخطط األول بدأت تعطي إنتاجا، مع 

ھـ من األشجار 138.5م غرس مساحة 2007/م2006م خالل الموسم الفالحي اإلشارة أنھ ت
المثمرة و لم تسجل األشجار المثمرة في نفس الموسم أي إنتاج بسبب ریاح السیروكو كما تم 

.    اإلشارة إلیھ

:إنتاج الكروم-2-3
ك إلنتاج الخمور بالبلدیة للفترة االستعماریة، حیث كانت توجھ آنذایرجع تاریخ غرس الكروم 

؛ حیث تم قلعھا و لو كانت بذلك تشغل مساحات شاسعة تقلصت بشكل كبیر بعد االستقال
زراعة " ن إلى أاستبدالھا بزراعة الحبوب و األعالف و السبب الرئیسي في ذلك یرجع 

م و الذي 1971الكروم بصفة عامة مرت بفترات صعبة، و مراحل متأزمة خاصة بعد قرار 
احات الكروم المخصصة للخمور بعد الحصار االقتصادي الذي ضربتھ فرنسا تضمن قلع مس

، 1"على الخمور الجزائریة و ھذا ما أدى إلى قلع مساحات شاسعة دون مراعاة الفائدة من ذلك
المخطط الوطني للضبط و التنمیة الفالحیة و مخطط التنمیة : مخططيقو بانطالق تطبی

جدیدا لھذه الزراعة و كان لھما الفضل بزیادة المساحة الریفیة المستدامة؛ أعطیا دفعا 
حیث نجدھا في كل من تجمعي خاصة في الجھة الشمالیة للبلدیةالمخصصة لھا و في انتشارھا 

في تجمع بن دولي و الذي عرف ھجرة السكان في الجنوب الشرقيتاتي و سیدي جلول و في 
عرض أھالیھا لویالت اإلرھاب كونھا منطقة السنوات الماضیة لفقر ھذه المنطقة من جھة، و لت

. وعرة و معزولة
1000ھكتارا بإنتاج بلغ 126:م2007/م2006بلغت مساحة الكروم بالبلدیة في الموسم الفالحي 

.قنطارا423:قنطارا وھو إنتاج فاق معدل اإلنتاج الوالئي و الذي بلغ في نفس الموسم الفالحي
ھكتارا و 76رجة األولى إلى إنتاج عنب الطاولة و الذي بلغ یوجھ إنتاج الكروم بالبلدیة بالد

ھكتارا تابعة ألراضي المزرعة 20باقي المساحة موجھة إلنتاج الخمور و التي منھا 
. )67(النموذجیة؛ و فیما یخص تطور مساحة و إنتاج الكروم أنظر الجدول رقم 

م2007/م2000تطور إنتاج الكروم بالبلدیة خالل الفترة: )67(جدول رقم 
الموسم الفترة

الفالحي
المساحة 
)ھـ(المغروسة 

المساحة 
)ھـ(المنتجة 

اإلنتاج 
)ق(

المردود 
)ھـ/ق(

المخطط الوطني للضبط
والتنمیة الفالحیة

00/018360126021
01/02115.572.5120017
02/03136.539144037

مخطط التنمیة الریفیة
المستدامة

03/04136.550100020
04/05146.55089017.8
05/06146110210019
06/07126100100010

2007/م2006الطالبة اعتمادا على معطیات القسم الفرعي الفالحي لدائرة جندل للموسم الفالحي من انجاز:المصدر

149م، صفحة 1992–ج ھـ ب ع ت - ماجستیر في الجغرافیة و االستصالح-یةدراسة وضعیة منطقة الكروم بوالیة المد-عماراألشھب: 1



التي خصصت لغراسة المساحة أن )28(و الشكل البیاني رقم )67(یتضح من الجدول رقم 
عرفت تزایدا مستمرا منذ انطالق المخطط الوطني للضبط و التنمیة الفالحیة، بالبلدیة الكروم 
على مستوى مناطق السفوح المالئمة لھا؛ و استمر ھذا االرتفاع في المساحة مع خاصة 

مع ذلك لم یكن التزاید المخطط الثاني للتنمیة بتدعیم غراسة ھذا النوع من اإلنتاج؛ لكن 
المستمر لكل من اإلنتاج و المردود و الذین تمیزا بعدم االنتظام نظرا النخفاض المساحة 

ھـ، مع ذلك فقد سجل نفس 39:م2003/م2002المنتجة التي لم تتجاوز في الموسم الفالحي 
مواسم المدروسة الموسم إنتاجا مرتفعا مقارنة بالموسمین السابقین، أما أعلى إنتاج بالنسبة لل

حیث أن المساحة المنتجة في نفس اقنطار2100:م2006/م2005فسجل في الموسم الفالحي 
الموسم ازدادت أكثر من ضعف ما كانت علیھ في الموسم السابق، أي أن مخطط التنمیة 

الریفیة المستدامة ركز ھو اآلخر على غرس ھذا النوع من األشجار خاصة على مستوى 
األكثر حرمانا؛ لكن مع كل ھذه الجھود المبذولة في سبیل زیادة إنتاج الكروم مناطق السفوح 

.إال أن مردودھا ھذا یظل دون المستوى المطلوب

إنتاج الكروم بالمنطقة الشمالیة الشرقیة للبلدیة للمستفید الخاص السید بوزار و الذي استعمل طریقة تقلیدیة : )22(صورة رقم 
".Dattier"بدو التربة مقلبة و عدم وجود حشائش و نوع الكروم ھي في انجاز الممرات و ت

م 2006صورة مأخوذة في جویلیة 
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شكل رقم (28): تطور المساحة المنتجة و انتاج الكروم بالبلدیة خالل الفترة
2000م/2007م

المساحة المنتجة (ھـ)

االنتاج(ق)

06/0705/0604/0503/0402/0301/0200/01



:إنتاج الزیتون-2-4
ترجع زراعة الزیتون إلى تأقلم أشجاره مع طبیعة مناخ البحر األبیض المتوسط إذ أننا نجده 

طبیعي من غیر تدخل في كل بلدان حوض البحر األبیض المتوسط إضافة أنھ ینمو بشكل
اإلنسان في معظم األحیان، حیث أنھ ینمو في السھول أو في المناطق الجبلیة من غیر أن 

یتطلب ذلك شروطا مناخیة و طبیعیة خاصة؛ فأشجار الزیتون تنمو في إطار زراعة بعلیة و ال 
.تتطلب كمیات كبیرة من المیاه
، في أراضي القطاع الخاص و الشمالیةخاصة على السفوح تنتشر زراعة الزیتون بالبلدیة 

على مستوى كل من التجمعات السكنیة لبن دولي و ھوارة و القرنین و انتشرت على مساحة 
. م مثلما یوضحھ الجدول الموالي2007/م2006ھكتارا في الموسم الفالحي 133

م 2007/م2006مساحة و عدد أشجار الزیتون بالبلدیة في الموسم الفالحي : )68(جدول رقم 
المساحة 

)ھـ(اإلجمالیة 
المساحة 

)ھـ(المنتجة 
مجموع أشجار 

)شجرة(الزیتون

عدد أشجار 
الزیتون 

)شجرة(المشتتة

عدد أشجار 
الزیتون 

)شجرة(المجمعة

عدد أشجار 
الزیتون 

)شجرة(المنتجة
133133147001400133002000

م2007/م2006م الفرعي الفالحي لدائرة جندل للموسم الفالحي من انجاز الطالبة اعتمادا على معطیات القس:المصدر

، أن المساحة اإلجمالیة ألشجار الزیتون ھي نفسھا المساحة )68(تبین معطیات الجدول رقم 
شجرة؛ من 14700:المنتجة، أي أن كل مساحة الزیتون منتجة و بلغ العدد اإلجمالي لألشجار

شجرة مغروسة على الحافة و 1400:، و الباقي أيشجرة مغروسة بصفة مجمعة13300:بینھا
شجرة منتجة، 2000:التي تمثل مصدات للریاح كذلك، أما عدد األشجار المنتجة فال یمثل سوى

فقط من النسبة اإلجمالیة لألشجار المغروسة، أي أن ھناك ضرورة %13و الذي یمثل نسبة 
مان استمرار ارتفاع إنتاج الزیتون إلى قلع األشجار غیر المنتجة و استبدالھا بأخرى لض

.بالبلدیة مستقبال
م 2007/م2006إنتاج الزیتون بالبلدیة في الموسم الفالحي : )69(جدول رقم 

حة 
سا

الم
یة 

مال
إلج

ا
جة )ھـ(

منت
 ال

حة
سا

الم
)ھـ(

عدد أشجار الزیتون المنتجة

ت 
زی

 ال
اج

إنت
)ل(

المردود
أشجار منتجة، 

مخصصة 
لالستھالك كزیتون 

لةطاو

أشجار منتجة، 
مخصصة 
إلنتاج الزیت

الزیتون المجموع
)ھـ/ق(

الزیت 
)ھـ/ل(

13313316004002000360000138900
م2007/م2006من انجاز الطالبة اعتمادا على معطیات القسم الفرعي الفالحي لدائرة جندل للموسم الفالحي :المصدر

في إنتاج الزیتون بالبلدیة یذھب لالستھالك معطیات الجدول أعاله تبین أن التوجھ األول
كزیتون طاولة، أما المخصص إلنتاج الزیت فكان ألول مرة في ھذا الموسم الفالحي، بحیث 

قام الفالحون بأخذ منتوجھم من الزیتون إلى المعصرة العصریة على مستوى بلدیة عریب 
لى مستواھا فكان إنتاجا مقدرا غرب البلدیة، لعدم توفر البلدیة على معصرة عكم 30:دعلى بع

.ل لكل ھكتار من األشجار المنتجة المخصصة إلنتاج الزیت900ل؛ بمعدل 360000:بـ



م2007/م2000تطور مساحة و إنتاج الزیتون بالبلدیة خالل الفترة : )70(جدول رقم 

الموسم الفترة
الفالحي

المساحة 
المغروسة 

)ھـ(

المساحة 
)ھـ(المنتجة 

شجار مجموع أ
)شجرة(الزیتون

معدل أشجار 
الزیتون في 
الھكتار الواحد

المخطط الوطني للضبط
والتنمیة الفالحیة

00/0124242400100
01/021219012100134
02/0317113319982150

مخطط التنمیة الریفیة
المستدامة

03/0413313314650110
04/0513313314700111
05/0613313314700111
06/0713313314700111

م2007/م2006للموسم الفالحي من انجاز الطالبة اعتمادا على معطیات القسم الفرعي الفالحي لدائرة جندل:المصدر

ارتفعت مساحة الزیتون منذ انطالق المخطط الوطني للضبط و التنمیة الفالحیة فلم تكن في 
ھـ 171:م2003/م2002ھـ، لتصل في الموسم الفالحي 24:م سوى2001/م2000الموسم الفالحي 

ھـ و المستثمرات 18:ھـ و المستثمرات الفالحیة الجماعیة133:یشغل القطاع الخاص منھا
ھـ، و ھي نفسھا مساحة 133:ھـ، لكن المساحة المنتجة لم تكن سوى20:الفالحیة الفردیة

تنتج أراضیھا ھذا النوع من األشجار المثمرة منذ القطاع الخاص، أي أن باقي المستثمرات لم 
م إلى الموسم الحالي، فان إنتاج الزیتون بالبلدیة یقتصر على 2002/2003الموسم الفالحي 

.القطاع الخاص فقط

:إنتاج المزرعة النموذجیة-3
:التعریف بالمزرعة-أ

انبثقت المزرعة ، لدیة جندلبمركز بتتواجد نموذجیة إلنتاج البذور و الشتائل تدعى المزرعة ال
، و في عھد االستعمار الفرنسيم1936و التي أنشئت سنة ) بن واضح بن عودة( عن مزرعة 

؛ یبلغ عدد م1987في سنة حولت إلى مزرعة نموذجیة اثر صدور قانون إعادة الھیكلة
7یین منھم موسمیین، بلغ عدد اإلدار27منھم دائمین و 20ومستفیدا37المستفیدین بالمزرعة 

.ال یوجد بالمزرعة تقنیینو 
م بھا إلى تدعیم و تحسین إنتاج الحبوب في سھل الشلف دتوجھ األعمال و التجارب التي تق

و یوجھ على مستوى بلدیة خمیس ملیانةITGCلصالح المعھد التقني للزراعات الكبرى األعلى
2.ملیانة كذلكبخمیسCCLS1الجافة خضراإلنتاج إلى تعاونیة الحبوب و ال

:ت ألجلھا المزرعة النموذجیةأاألھداف التي أنش-ب
الوظیفة األساسیة التي أنشئت ألجلھا المزرعة النموذجیة بالبلدیة ھي تدعیم اإلنتاج الزراعي 
من الحبوب بسھل الشلف األعلى و السعي إلى إیجاد بذور و شتائل ذات نوعیة جیدة و التي 

جودة لبذور القمح الصلب و اللین و الخرطال و الشعیر و تبلغ المساحة منھا تجارب لتحسین ال
.ھكتارات5المخصصة لتجارب كل نوع 

و عرفت المزرعة مؤخرا تجارب جدیدة إلنتاج األشجار المثمرة و الكروم و التي أدخلت 
بصفة علیھا تقنیات السقي الحدیثة و التي تسعى من ورائھا إلى تدعیم مخططات التنمیة الریفیة

مباشرة؛ حیث تقوم بتجارب إلیجاد أنواع شتائل جیدة لألشجار المثمرة؛ ذات مردود مرتفع 

1 : Coopérative des céréales et légumes secs
حسب تصریح مدیر المزرعة النموذجیة: 2



لتدعیم المنتجین و تمنحھم فرصة غراستھا بصفة مجانیة أول مرة و یتم التركیز على تدعیم 
تي الفالحین المعروفین بجدیتھم في الفالحة لتأكید توطید الثقة بینھم و بین الھیآت الفالحیة ال

م تم إدراج زراعة كل 2003/م2002یتعاملون معھا، و لذلك فإننا نجد أنھ منذ الموسم الفالحي 
م تم إدراج األجاص في إنتاج 2006/م2005من الكروم  و التفاح، و في الموسم الفالحي 

المزرعة ذلك أن البلدیة مؤخرا أصبح فالحوھا یزرعون األشجار المثمرة خاصة منھا التفاح و 
. التي اشتھرت بھا البلدیة و ذلك من حیث جودتھما و نوعیتھما العالیةاألجاص

:الحبوب-3-1
م 2007/م2000خالل الفترة تطور إنتاج الحبوب بالمزرعة النموذجیة: )71(جدول رقم 

الفترة
الموسم 
الفالحي

شوفانالقمح اللینالقمح الصلب المخطط 
الوطني 
للضبط 
والتنمیة 
الفالحیة

المساحة
)ھـ(

اإلنتاج
)ق(

المردود
)ھـ/ق(

المساحة
)ھـ(

اإلنتاج
) ق(

المردود
)ھـ/ق(

المساحة
)ھـ(

اإلنتاج
)ق(

المردود
)ھـ/ق(

00/011001398141001200121010010
01/0220026001315012809201909.5
02/03300320011100125012.5302508

مخطط 
نمیة الت

الریفیة 
المستدامة

03/04100142214.22200237112302418
04/05100130013160192012403007.5
05/066078013200300015503507

06/0760125821200352817.647070010

م2007/م2006الحي لدائرة جندل للموسم الفالحي معطیات القسم الفرعي الف+ مدیریة المصالح الفالحیة معطیات: المصدر

بالمزرعة النموذجیة إنتاجا مكمال إلنتاج البلدیة، و مساھما أساسیا في یعتبر إنتاج الحبوب
تحسین نوعیتھ؛ و تزرع بالمزرعة كل أصناف الحبوب التي یزرعھا فالحوا القطاعات 

.و الذي نجد نوعا آخر منھ و المسمى سعیدةاألخرى إضافة إلى الشوفان و الشعیر 
، یظھران أنھ خالل المخطط الوطني )29(و الشكل البیاني رقم )71(ومعطیات الجدول رقم 

للضبط و التنمیة الفالحیة، كان التوجھ األول بالمزرعة نحو إنتاج القمح الصلب و الذي ظھر 
م، 2003/م2002ى الموسم الفالحي م حت2001/م2000إنتاجھ بصفة مستمرة من الموسم الفالحي 
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شكل رقم (29): انتاج أنواع الحبوب على مستوى المزرعة النموذجیة عبر بعض المواسم 
الفالحیة

قمح صلب
قمح لین
شوفان

06/0705/0604/0503/0402/0301/0200/01



م، أما 2004/م2003ثم تغیر التوجھ في اإلنتاج نحو إنتاج القمح اللین ابتداء من الموسم الفالحي 
القمح الصلب فإننا نالحظ من خالل معطیات الجدول أن إنتاجھ انخفض في المخطط الثاني 

ا بصفة مستمرة منذ بدایة المخطط للتنمیة الریفیة أما بالنسبة للشوفان فان إنتاجھ كان متزاید
الوطني للضبط و التنمیة الریفیة و استمر في التزاید عند انطالق مخطط التنمیة الریفیة 

المستدامة، ألن ھناك تجارب مستمرة على مستوى المزرعة ألجل إیجاد أنواعا من شتائل ھذا 
على مستوى البلدیة في النوع من الحبوب ذات إنتاج أكثر جودة و الذي ظھر بإنتاج إجمالي 

ھـ و تتعامل /ق40:قنطارا بمردود بلغ5200:م بكمیة إنتاج بلغت2007/م2006الموسم الفالحي 
بالحراش بغیة GDSPالمزرعة النموذجیة في ھذا اإلطار مع مجموعة تنمیة الشتائل و البذور 

رقى إلى المستوى إعطاء دفعا جدیدا لھذا النوع من اإلنتاج و الذي یكون ذا جودة و مردود ی
.المطلوب و یجعل من البلدیة مساھما اقتصادیا مھما في ھذا الصدد على المستوى الوطني

:األعالف-3-2
م مثلما تظھره 2006/م2005لم تزرع األعالف بالمزرعة النموذجیة إال في الموسم الفالحي 

النوع من اإلنتاج و الذي یؤكد رجوع الفالحین من جدید إلى ھذا)72(رقم معطیات الجدول 
النباتي الذي یرتبط مباشرة باإلنتاج الحیواني الذي یحتاج إلى األعالف كمورد غذاء أساسي 

عبارة عن و ھي ھـ 4:لألنواع الحیوانیة المختلفة و بلغت المساحة التي شغلتھا األعالف
الذي ظلھـ، و /ق10أي بمردود اقنطار40:ا تمثل فيأعطت إنتاجو التيأعالف اصطناعیة

ھكتارات فقط، و في نفس 3:ثابتا في الموسم الفالحي الموالي رغم انخفاض المساحة إلى
ھكتارا إلنتاج نوع من األعالف الطبیعیة و الذي فرضھ نقص 28:الموسم تم تخصیص مساحة

ھذا المورد األساسي لغذاء الثروة الحیوانیة، خاصة منھا األبقار قصد زیادة منسوب ما تدره 
. حلیب و الرفع من اللحوم الحمراء اآلتیة منھامن ال

م2007/م2000إنتاج األعالف بالمزرعة النموذجیة خالل الفترة : )72(جدول رقم 
الفترة

الموسم 
الفالحي

طبیعیةاصطناعیة
المخطط 

الوطني للضبط 
والتنمیة 
الفالحیة

المساحة 
المردود )ق(اإلنتاج )ھـ(

)ھـ/ق(
المساحة 

المردود )ق(نتاج اإل)ھـ(
)ھـ/ق(

00/01000000
01/02000000
02/03000000

مخطط التنمیة 
الریفیة 
المستدامة

03/04000000
04/05000000
05/0644010000
06/07330102828010

م2007/م2006سم الفرعي الفالحي لدائرة جندل للموسم الفالحي معطیات الق+ مدیریة المصالح الفالحیة معطیات:  المصدر
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شكل رقم (48): انتاج األشجار المثمرة بالمزرعة النموذجیة لبعض المواسم الفالحیـة

تفاح
اجاص

:األشجار المثمرة-3-3
م2007/م2000إنتاج األشجار المثمرة بالمزرعة النموذجیة خالل الفترة : )73(جدول رقم 
الفترة

الموسم 
الفالحي

أجاصتفاح

المخطط الوطني 
للضبط والتنمیة 

الفالحیة

المساحة
)ھـ(

اإلنتاج
)ق(

المردود
)ھـ/ق(

المساحة
)ھـ(

اإلنتاج
)ق(

المردود
)ھـ/ق(

00/01000000
01/02000000
02/03840050000

مخطط التنمیة 
الریفیة 
المستدامة

03/04835044000
04/05850062.5000
05/0684005010.573570
06/0784505610.573570

م2007/م2006معطیات القسم الفرعي الفالحي لدائرة جندل للموسم الفالحي + مدیریة المصالح الفالحیة معطیات: المصدر

م، 2003/م2002األشجار المثمرة بالمزرعة النموذجیة تجربة جدیدة بدأت في الموسم الفالحي 
واسم الفالحیة الموالیة، و التي أعطت ھكتارات من التفاح و التي ظلت ثابتة خالل الم8:بغرس

ق في بعض المواسم و أعطت مردودا؛ بلغ في الموسم الفالحي 400:إنتاجا معتبرا فاق
ھـ، و كانت ھناك تجربة أخرى لغرس نوع من األشجار المثمرة متمثلة /ق56:م2007/م2006

ت مردودا قدر م و التي أثمر2006/م2005ھكتارات من األجاص في الموسم الفالحي 10في 
. م2007/م2006م و 2006/م2005ھـ في الموسمین الفالحیین/ق70:بـ

ھذه الزراعة الجدیدة بالمزرعة موجھة أساسا لتحسین نوعیة و مردود ھذا النوع من إنتاج 
األشجار المثمرة على مستوى البلدیة و الذي تمنح بموجبھ المزرعة فرصة تجربة نوعا جدیدا 

و مردود ھام یعود باإلیجاب على دخل الفالح و حجمو ذو نوعیةمن التفاح أو األجاص
یوضح تطور إنتاج األشجار )30(؛ الشكل رقم ینعكس على الحالة االقتصادیة العامة للبلدیة

.المثمرة بالمزرعة النموذجیة لبعض المواسم الفالحیة

06/0705/0604/0503/0402/0301/0200/01

:الكروم-3-4
ھكتارا كلھا منتجة، و تستعمل بھا تقنیة السقي بالتقطیر و 20الكروم بالمزرعة مساحة تحتل

.یبین تطور إنتاج الكروم لعدة مواسم فالحیة)74(الجدول رقم 



م2007/م2000ج الكروم بالمزرعة النموذجیة خالل الفترة إنتا: )74(جدول رقم 
)ھـ/ق(المردود )ق(اإلنتاج )ھـ(المساحة الموسم الفالحيالفترة

المخطط الوطني 
للضبط والتنمیة 

الفالحیة
00/01000
01/02000
02/03000

مخطط التنمیة 
الریفیة المستدامة

03/04000
04/052020010
05/062020010
06/072020010

م2007/م2006معطیات القسم الفرعي الفالحي لدائرة جندل للموسم الفالحي + مدیریة المصالح الفالحیة معطیات:  المصدر

فقد تم التصریح من طرف مدیرھا بأنھا لم تسجل أي إنتاجا الكروم بالمزرعة بالنسبة إلنتاج
الشيء الذي شكك فیھ الفالحون الذین یمارسون الفالحة بالبلدیة منذ زمن خالل المواسم السبعة 

طویل بھا و على درایة بخصوبة أراضیھا التي تسمح بإحالل أنواعا متعددة من المحاصیل و 
الذي جعل من رئیس القسم الفرعي الفالحي یقوم بسؤالھم عن حقیقة ھذه التصریحات حیث 

ھ و على ذلك األساس قام  بتقدیر كمیة ھذا اإلنتاج اعتمادا أنھم أكدوا عكس ما تم التصریح ب
.  على المعلومات التي استقاھا من الفالحین الذین أكدوا معاینتھم الشخصیة لحقیقة ھذا اإلنتاج

:مشتلة المزرعة النموذجیة-3-5
ة تحسین جودوظیفتھا األساسیةھـ، 7.14تحتوي المزرعة النموذجیة على مشتلة ذات مساحة 
ألجل تطعیم الكروم التي ھي في حالة 1إنتاج الكروم من خالل غرس عقلة و مشتلة للكروم

إنتاج لزیادة جودتھا و إنتاجھا أو لغرض استبدال الكروم المسنة التي لم تعد تعطي اإلنتاج 
.المرجو منھا إضافة إلى غرس شتالت ألنواع مختلفة من األشجار المثمرة

أما باقي المساحة فتخصص اھكتار1.14لكروم فان مساحتھا تبلغ فیما یخص عقلة و مشتلة ا
لمختلف أنواع األشجار المثمرة و توجھ مختلف الشتالت للفرع اإلقلیمي بالحراش و ھي بھذا 
تساھم في الرفع من جودة األشجار المثمرة على مستوى البلدیة و تساعد إلى أبعد حد الباحثین 

ي اإلدارة العامة لتادمایت على إدراج ھذه األنواع من الشتالت في الفرع اإلقلیمي بالحراش و ف
الجدیدة ذات الجودة و المردود المرتفع في المواسم الفالحیة المقبلة على المستوى الوطني من 

خالل غرسھا على مستوى مختلف المزارع النموذجیة بالوطن و التي تقوم بدورھا بتدعیم 
. على غراستھا بصفة مجانیة تحفزھم على ذلكالفالحین بھذه األنواع و تشجیعھم 

:م2007/م2006ي بالبلدیة في الموسم الفالحي زراعنصیب الفرد من اإلنتاج ال-4
حاولنا من خالل ھذا العنصر، معرفة نصیب الفرد من اإلنتاج النباتي بالبلدیة في الموسم 

صاء من خالل التحقیق الذي م؛ اعتمادا على معاییر الدیوان الوطني لإلح2007/م2006الفالحي 
قام بھ لتقدیر نفقات االستھالك الغذائي للفرد الجزائري و الذي أنجزناه على شكل جدول ألھم 

. المحاصیل النباتیة ذات االستھالك الواسع و القیمة االقتصادیة المعتبرة

1: Pieds mères et Pépinière



م2007/م2006الذاتي  في الموسم الفالحي تقدیر نصیب الفرد من اإلنتاج الزراعي المحلي و نسبة االكتفاء: )75(جدول رقم 

1نوع المنتوج
)ق(اإلنتاج 

2
عدد السكان 

)نسمة(

3
نصیب الفرد من 
اإلنتاج المحلي 

)سنة/فرد/كغ(

4
الحصة المثالیة 

)ONS(حسب
سنة/فرد/كغ

5
إجمالي االستھالك 

)ق(

6
كمیة العجز أو 

الفائض في اإلنتاج 
)ق(

7
نسبة االكتفاء 

(%)الذاتي 

خضروات

180000بطاطا

29838

603.2630.008951.4171048.62010.86
3781.847.35-3001.0013.684081.84طماطم
3382.177.39-2700.9012.243652.17بصل

143893.55-5301.7850.0014919خضر طازجة
370012.406.51939.471760.53190.77خضر جافة

81000271.47137.0040878.0640878.06198.15القمح بنوعیھحبوب
1100036.8782387.048612.96460.82أنواع أخرى

فواكھ
9103.570.00-000.0030.519103.57ذات بذور و ذات نواة

400013.4111.633470.16529.84115.27حمضیات
1888.4724.20-6032.028.352491.47عنب طاولة

////14683.249.21زیتون طاولةزیتون
3600001206.5216.803878.94356121.069280.88)ل(زیت 

ONSمعطیات + المصلحة التقنیة للبلدیةمعطیات+م2007/م2006للموسم الفالحي من انجاز الطالبة اعتمادا على معطیات القسم الفرعي الفالحي لدائرة جندل:المصدر

م2007/م2006القسم الفرعي الفالحي لدائرة جندل للموسم الفالحي حسب معطیات-1
م2007البلدیة فيعدد سكان: جندل حسب المصلحة التقنیة للبلدیةالسكان لبلدیة تقدیر-2
)سنة/فرد/كغ(100×] عدد السكان /اإلنتاج المحلي = [نصیب الفرد من اإلنتاج المحلي -3
م1988تحقیق حول نفقات االستھالك الغذائي للدیوان الوطني لإلحصاء سنة حسب:(ONS)الحصة المثالیة حسب -4
100] /عدد السكان × (ONS)الحصة المثالیة للفرد حسب )=[ق(إجمالي االستھالك -5
إجمالي االستھالك -اإلنتاج المحلي )= ق(فائض أو عجز اإلنتاج -6
100× ] إجمالي االستھالك / اإلنتاج المحلي = [ الذاتي نسبة االكتفاء -7



و الذي یعطینا فكرة عن حقیقة نصیب الفرد من اإلنتاج الزراعي )75(یتضح من الجدول رقم 
المحلي لمختلف المحاصیل الفالحیة، في سبیل التعرف على قدرات اإلنتاج الفالحي في تحقیق 

خاصة اإلستراتیجیة منھا ذات االستھالك الواسع في  االكتفاء الذاتي من المحاصیل الفالحیة؛ 
إمكانیة مجاوزة مجال البلدیة إلى خارج نطاقھا فتصبح محركا اقتصادیا یمكن االرتكاز علیھ 

في تنمیة اقتصاد البلدیة و تبین من خالل دراستنا للجانب الطبیعي و البشري للبلدیة أن لھا 
ا فالحیا في المنطقة و ھذا من خالل ما حققتھ إمكانات فالحیة ھامة تمكنھا أن تصبح قطب

مختلف المنتجات التي یكثر علیھا الطلب من فائض في اإلنتاج و خاصة في الموسم الفالحي 
م من خالل حسابنا لكل من كمیة العجز أو الفائض في اإلنتاج، و تقدیر نسبة 2007/م2006

ء، و كان ذلك من خالل اعتماد االكتفاء الذاتي على ضوء معاییر الدیوان الوطني لإلحصا
التحقیق الذي أورده الدیوان حول نفقات االستھالك الغذائي و الذي تبین لنا بفضلھ أن محصول 
البطاطا؛ یعتبر بالفعل ثروة اقتصادیة كفیلة بتلبیة احتیاجات سكان البلدیة و یمكن االعتماد علیھ 

اق الوالیة، حیث تم إخراج الكمیة التي في تموین بلدیات أخرى بالوالیة بل تعداه إلى خارج نط
.كانت بغرف التبرید لتلبیة نقصھ على مستوى العاصمة

كما سجل القمح بنوعیھ ھو اآلخر فائضا في اإلنتاج تمثل في نسبة اكتفاء ذاتي فاق المعدل، 
على الرغم من استبدال مساحات كبیرة منھ لصالح البطاطا، إال أنھ یبقى ھو اآلخر ذا ثقل 

ادي معتبر و كذلك الحال بالنسبة للبقولیات و الخضر الجافة و التي تتالءم زراعتھا كثیرا اقتص
مع مناطق السفوح بالبلدیة؛ و ھي معروفة كذلك بجودتھا، كما حققت الحمضیات ھي األخرى 
فائضا في اإلنتاج و نسبة اكتفاء معتبرة، و التي یمكن أن تكون أكثر من ذلك في حالة ما إن تم 

ثیف من الحمالت التحسیسیة عن أھمیة ھذا المحصول و كیفیة االعتناء بھ من الغرس إلى التك
.      الجني لیعطي اإلنتاج المنتظر منھ

و بالنسبة إلنتاج الزیت ألول مرة بالبلدیة، فانھ حقق إنتاجا وفیرا فاق بكثیر معاییر الدیوان 
نسبة االكتفاء المرتفعة، و الذي یدل الوطني لإلحصاء، و الذي ترجمھ الفائض في اإلنتاج و 

على أن القطاع الخاص بالبلدیة ذا ثقل مھم في العملیة الفالحیة، یمكن تدعیمھ أكثر لیطور ھذا 
الفرع من اإلنتاج النباتي لتصبح البلدیة تنافس مثیالتھا من بلدیات الوالیة أي كل من بلدیة 

من اإلنتاج النباتي، و یتم ذلك بأن  عریب و بلدیة سیدي لخضر المتخصصتان في ھذا النوع
یحصل منتجوھا على معاصر عصریة تختصر علیھم عناء التنقل إلى المعاصر األخرى 

.بالوالیة و تحفزھم في التمكن أكثر في ھذا الفرع النباتي



:الخسائر التي تسببھا اآلفات الزراعیة على المحاصیل الزراعیة-5
صیل الزراعیة بالبلدیة، و تؤثر سلبا على إنتاجھا و ھناك بعض اآلفات التي تصیب المحا

حسب المرشد . مردودھا و التي أوردناھا على شكل جدول یحصر أھمھا و تقدیر نسبتھا
. الفالحي بالقسم الفرعي الفالحي بالبلدیة

الخسائر التي تسببھا اآلفات على المحاصیل الزراعیة بالبلدیة:)76(جدول رقم 
اآلفة 

المكافحةمتوسط الخسائر المحصولالزراعیة

فأر الحقول
القمح، (المحاصیل السنویة 
یات واألعالف، البقول

)الخضر الجافة

إلى %3ما بین 
من المساحة 5%

اإلجمالیة

حملة مكافحة 
ووقایة من طرف 
الفالح و الھیآت 

المعنیة

األشجار المثمرةالبرد
إلى %5ما بین 

من المساحة 10%
اإلجمالیة

%50)البطاطا(الخضر الجلید
مرض 
البیاض 
الدقیقي

%50أكثر من ، الكروم)البطاطا(الخضر 

فراشة 
البطاطاالبطاطا

إلى %10ما بین 
من المساحة 30%

اإلجمالیة
المرشد الفالحي بھام اعتمادا على 2007/م2006معطیات القسم الفرعي الفالحي لدائرة جندل للموسم الفالحي : المصدر

تعاني الزراعة بالبلدیة من عدة آفات تتسبب في ضیاع مساحات معتبرة من مختلف المحاصیل 
و التي تسببھا الحوادث المناخیة، و التي منھا البرد و الجلید خاصة على األشجار المثمرة و 

من المساحة اإلجمالیة لكل من %5إلى %3الخضر و فأر الحقول الذي یتسبب في ضیاع 
ألعالف و بعض األمراض الفطریة و الحشرات، و التي أھمھا مرض البیاض الحبوب و ا

من محصول البطاطا و الكروم و آفة أخرى %50الدقیقي الذي یتسبب في ضیاع أكثر من 
من المساحة اإلجمالیة %30إلى %10تتمثل في فراشة البطاطا التي تؤدي إلى ضیاع ما بین 

.لھذا المحصول االستراتیجي الھام
أفضل وسیلة لمكافحة خطر اآلفات الزراعیة المختلفة ھو تجنید و تكوین الفالح تكوینا صحیحا 
عن أھمیة معالجة محاصیلھ و إنتاجھ الحیواني و القیام بحمالت تحسیسیة و أیام إعالمیة لشرح 

كیفیة استعمال األدویة و العالجات المختلفة؛ و تزویده بھا على مستوى المصالح الفالحیة 
.  لقریبة منھ و بالكمیات المناسبة و في الوقت المناسبا



.و الذي أثر على نوعیة الثمار بھ بمنطقة الصوالحالتبقع،» Tavelure«إصابة حقل من التفاح بمرض : )23(صورة رقم 

م2006جویلیة صورة مأخوذة في 

:عوامل نجاح اإلنتاج الفالحي بالبلدیة-6
الحیة على عدة عوامل في نجاحھا إلى جانب العوامل الطبیعیة، تطرقنا في تعتمد العملیة الف

ةالفالحي و التي ال تقل أھمیحصولھذا العنصر إلى أھمھا و التي تؤثر في كمیة وجودة الم
.عن العوامل الطبیعیة

:العتاد الفالحي-6-1
حیة، و یساھم إلى حد كبیر یعتبر العتاد الفالحي من بین أھم العوامل في إنجاح العملیة الفال

، و یتعدد من حیث نوعیتھ و افي زیادة إنتاج األراضي الفالحیة و تحسین مردودیتھ
آالت تستخدم في الحرث و آالت الجر و آالت البذر و الزرع و :استعماالتھ؛ حیث ینقسم إلى

.آالت الحصاد و الجني و آالت الري و آالت المعالجة و التخصیب و آالت النقل
تعمال العتاد الفالحي في العملیات الفالحیة یساھم إلى حد كبیر في ربح الوقت، و اإلنقاص اس

من الجھد العضلي و ما ینجر عنھ من عناء و تعب و طول فترات األعمال الفالحیة المختلفة، 
و في تقلیص أعداد األیادي العاملة خاصة الموسمیة منھا بما یسمح للفالح بتحقیق ربح أكبر 

1".یمثل الوسیلة الفعالة للرفع من مستوى اإلنتاج كما و نوعا " ذلك فھو ب

یوضح لنا نوع العتاد و استعماالتھ بالبلدیة في 212:بملحق البحث، صفحة) 77(الجدول رقم 
.   م2007/م2006:الموسم الفالحي

235بلعباس، التحوالت الریفیة في والیة البویرة، مصدر سابق، صفحة مسعود: 1



2عملیة الحرث بمحراث مقوس ذي سكتین: )24(صورة رقم  socsلقلب األرض لتھیئتھا للموسم موصول بجرار مجنزر
. المقبل على مستوى مزرعة بركات

م 2006صورة مأخوذة في جویلیة 

.شرق تجمع القرنین" القطة آلیة"عملیة حصاد القمح بواسطة آلة حصاد : )25(صورة رقم 

م 2007صورة مأخوذة في جویلیة 

تستخدم  في كل األعمال الفالحیة كالحرث و المعالجة و الجني؛ تتمثل في :آالت الجر-
منھا معطال لعدم 20اجرار199:الجرارات المطاطیة و المجنزرة المختلفة و التي بلغ عددھا 

منھا، و اجرار167علىتوفر قطع الغیار و إن توفرت فثمنھا باھضا، یستحوذ القطاع الخاص
ھـ لآللة الواحدة، أي أن معدل 57.95:لمساحة المستغلة من طرف آلة الجر الواحدةبلغ معدل ا

. ھـ من إجمالي المساحة المستغلة فعال57استعمال اآللة الواحدة آلة لكل 

تستعمل ھذه اآلالت في مختلف عملیات الحرث على اختالفھ من حیث الحرث : آالت الحرث-
ضي لتھویتھا و تھیئتھا للبذر و الزرع، و بعض األعمال السطحي، العمیق و قلب األرا

.المتخصصة كتمشیط األراضي لتسویتھا و حرث األثالم و التحمیر
منھا معطال و یستحوذ القطاع الخاص على أكبر عدد منھا و 51محراثا؛ 476بلغ عددھا 
ھـ 24احدة أي أن كل لآللة الو/ھـ24:محراثا؛ بلغ معدل استعمال اآللة الواحدة460:المتمثل في

م و ھو استعمال یفوق المعدل 2007/م2006استعمل بھا جرارا واحدا في الموسم الفالحي 



یماثل معدل استعمال آالت الحرث لوالیة و 1ھـ100الوطني الذي یبلغ جرارا واحدا لكل 
البویرة  المتخصصة في إنتاج الحبوب و الذي تعتبر آالت الحرث المختلفة ضروریة لھا و 
بمقارنة ذلك مع بلدان متطورة فھذا االستعمال یظل دون المستوى المطلوب لألداء الفالحي 

حیث نجد مثال في الوالیات المتحدة األمریكیة أن معدل استعمال الجرار في العملیة الفالحیة 
.ھـ100جرارات لكل 3)7(:ھـ و في فرنسا بلغ100لكل 2جرارات10:بلغ

تعمل ھذه اآلالت في بذر و زرع بعض المحاصیل الزراعیة؛ التي تس:آالت البذر و الزرع-
آلة بذر و زرع، بحوزة 77:تتطلب البذر كالحبوب أو الزرع كالبطاطا، بلغ عددھا بالبلدیة

ثالثة على مستوى المزرعة النموذجیة، ثالثة لدى المستثمرات : آلة أي أغلبھا70:الخواص
فالحیة فردیة، بلغ معدل استعمال اآللة، آلة واحدة الفالحیة الجماعیة وواحدة فقط لمستمرة

. ھـ من إجمالي المساحة الزراعیة الفعلیة150:تستعمل لكل

تستعمل ھذه اآلالت في مختلف األعمال لمعالجة اآلفات و :آالت المعالجة و التخصیب-
منھا اآلالت األمراض النباتیة المختلفة، و في رش مختلف المخصبات الوقائیة أو المعالجة؛ 

آلة، واحدة فقط معطلة؛ یحوز القطاع الخاص كذلك 106:المیكانیكیة و منھا الیدویة، بلغ عددھا
.لآللة الواحدة/ھـ109:بلغ معدل استعمال اآللة. آلة71:على أكثر من نصفھا

آلة 227:تستعمل في حصاد و جني المحاصیل الزراعیة، بلغ عددھا:آالت الحصاد و الجني-
6المزرعة النموذجیةو تملكآلة205:معطلة و نجد أن القطاع الخاص یملكآالت10:منھا

بلغ معدل . للمستثمرات الفالحیة الفردیة5لمستثمرات الفالحیة الجماعیة و لآلة 11آالت و 
لآللة الواحدة و باعتبار أن كل فالح یقوم بعملیة الحرث أو الجني و یعمل /ھـ51:استعمال اآللة

ساعات فقط أي أن ھناك 6ساعات في الیوم فإننا نجد أن كل آلة حاصدة تستغل لمدة 8لمدة 
نقصا في استعمال آالت الحصاد و الجني المختلفة بالبلدیة لكن رغم ذلك فقد كانت والیة عین 

م 1992الدفلى في المرتبة الثانیة بعد والیة المدیة فیما یخص حیازتھا على الحاصدات في سنة 
، لكنھا تغیرت عما كانت علیھ ذلك أن معدل استخدام 4%19.8:مثلت في نسبة بلغتو التي ت

م أي 2007/م2006:لآللة الواحدة في الموسم الفالحي/ھـ53:آالت الحصاد و الجني الوالئي بلغ
.أن بلدیة جندل تظل من بین البلدیات التي تحوز على عدد كاف من اآلالت الفالحیة المختلفة

تستعمل في نقل مختلف الغالت و المحاصیل الزراعیة سواء إلى أماكن تخزینھا :آالت النقل-
بعنایة الفالحین و لذلك فكلھا في حالة حسنة و غیر معطلة، حیث ىأو تسویقھا، و ھي تحض

اآلالت استئجارأن فالحوا البلدیة في األعمال الفالحیة المختلفة یعمدون إلى اقتراض أو 
نما یحرصون على اقتناء آالت النقل و المحافظة علیھا لیتمكنون من الفالحیة المختلفة؛ بی

بلغ ؛ تسویق إنتاجھم بأنفسھم في األسواق األسبوعیة المعتادة لتفادي تلف محاصیلھم المختلفة
.   آلة141:عدد ھذه اآلالت

236مسعود بلعباس، التحوالت الریفیة في والیة البویرة، مصدر سابق، صفحة : 1
236صفحة نفس المصدر السابق، : 2
236صفحة نفس المصدر السابق، : 3
238صفحة السابق، نفس المصدر : 4



ة  تتمثل في العتاد المخصص للضخ بكل أنواعھ من المضخات الكھربائیة و اآللی: آالت الري-
و المغمورة، إضافة إلى شبكة الري و المتمثلة في األنابیب المعدنیة و البالستیكیة المستعملة 
في الري بالرش و الري بالتقطیر و التي تساھم في عملیة الري للمحاصیل الزراعیة و في 

. حصولھا على المیاه الضروریة لنموھا ووفرة إنتاجھا و نوعیة مردودھا
نقص الصیانة، عدم التحكم في : تاد الفالحي یعاني من عدة مشاكل أھمھانشیر ھنا إلى أن الع

استعمالھ من طرف البعض من الفالحین، و عدم استبدالھ عند تلفھ في أغلب األحیان، قلة قطع 
. الغیار و غالء أسعارھا و عدم توفرھا أحیانا

:األسمدة-6-2
لالزمة في العملیة الزراعیة و التي تضیع یتمثل دور األسمدة في تزوید النباتات بالعناصر ا

أثناء امتصاصھا من طرف النباتات، و تستعمل أیضا لتعویض النقص المالحظ في الترب 
الفقیرة بالمواد العضویة و المعدنیة كالنقص في الكالسیوم و البوتاسیوم  و غیرھما كما أن 

التوازن في كمیة المواد للتسمید دور ھام في المحافظة على خصوبة الترب من خالل ضمان
أسمدة عضویة و أخرى : العضویة و المعدنیة، و یحمیھا من التعریة و االنجراف و ھي نوعان

. كیمیائیة

:األسمدة العضویة-6-2-1
یقصد بھا األسمدة الناتجة من فضالت المواشي و ھذا النوع من األسمدة جید للترب فھي ذات 

باألسمدة الكیمیائیة، ویقتصر استعمالھا غالبا على المربین أو أھمیة كبیرة، لكنھا تكاد تعوض 
.الذین یمارسون تربیة المواشي بالموازاة مع الزراعة

تحضیر األسمدة العضویة بتجمیعھا و عرضھا ألشعة الشمس مع قلبھا عدة مرات بأحد االستطبالت : )27(، )26(صورة رقم 
.لتربیة األبقار على مستوى تجمع القرنین

م 2006م                               صورة مأخوذة في جویلیة 2006صورة مأخوذة في جویلیة 

ال تقل أھمیة عن األسمدة العضویة، و یتم استعمالھا حسب نوع :ائیةیاألسمدة الكیم-6-2-2
:كل محصول و تحدد الكمیة حسب المساحة المزروعة و تتمثل في



یستعمل كسماد تغطیة، و ) قمح، شعیر(موجھ للزراعات الواسعة: تيسماد آزوتي كبری-أ
.یستعمل أیضا في كثیر من الزراعات حسب االحتیاجات المختلفة، قبل مرحلة اإلنبات

، P2Oتستعمل حسب احتیاج المحاصیل الزراعیة للفسفور : األسمدة الفوسفاتیة البسیطة-ب
خل التربة و تسمى سماد تاجھا، منھا ما تستعمل داو في كل مرحلة من نموھا و الكمیة التي تح

بصفة سطحیة و تسمى سماد سطحي أو بصفة متموقعة فوق النباتات ذات الجذور العمق أو 
.القصیرة و یكون ذلك عن طریق الرش أو التقطیر

وھو أساسي لتغذیة وتنشیط الفسفور و البوتاسیوموتكون من األزوتی: السماد الكامل-ج
و یمكن استعمالھ كذلك لألشجار المثمرة و نباتات ویستعمل لكل المحاصیل الخضریةنمو ال

.أشجار الكروم و المحاصیل الصناعیة

ویستعمل خاصةالفسفورالبوتاسیوم و أي أنھ یتكون من : األزوتالسماد الثنائي منزوع -د
ائھ أطول مدة فیھا نظرا لبقألشجار المثمرة، ألنھ یتوغل في التربة لتستفید منھ جذورھا افي

.ألنھ ال یتحلل بسھولة

ألنھ یمنعشجار المثمرة خاصة عند تشكل الثمار في األیستعمل ھذا السماد : األمونترات-ھـ
.سقوطھا كما یستعمل للخضر خالل مرحلة العزق

و ھو ذو أھمیة لمحاصیل الواسعة كالحبوب و األعالف في ایستعمل : بسیطالسماد ال- و
و ندرتھ و عدم الحصول لیس في متناول جمیع الفالحین نظرا الرتفاع أسعارهإال أنھة؛كبیر

المزارعین إلى التقلیل من الكمیة الواجب وضعھا في كل ضطرمما یعلیھ في الوقت المناسب،
.والمردودرداءة النوعیةینجر عنھ ؛ الشيء الذيھكتار

.یمیائیة المستخدمة بالبلدیةو الجدول الموالي یلخص أنواع األسمدة الك

م2007/م2006األسمدة المستعملة خالل الموسم الفالحي : )78(جدول رقم 

القطاع
األسمدة

Amm
%33.5أمونترات 

Sulf, pot
50%

D.A.P
18,48,0

N.P.K
12,18,18

P K
0,25,25

T.S.P45
46%

/4010/3030المزرعة النموذجیة
6500400/25008002000جندل

500100/5010020واد الشرفة
502010//200بربوش
7240510/26309502030الدائرة

م2007/م2006معطیات القسم الفرعي الفالحي لدائرة جندل للموسم الفالحي : المصدر

اقي الجدول أعاله یظھر األھمیة التي یولیھا فالحوا البلدیة في استعمال األسمدة، مقارنة بب
فالحي الدائرة و یظھر التنوع في أنواع المحاصیل الزراعیة بھا، ذلك أن كل سماد یصلح 

لنوع زراعة معینة أو لبعضھا، و یتبین من الجدول كذلك درجة وعي الفالحین إلى استعمال 
األسمدة و أھمیتھا في زیادة الجودة و اإلنتاج، كاستعمال األمونترات التي تقي من سقوط 



و أثناء السماد الوقائي الذي یستعمل قبل مرحلة اإلنبات ولنسبة لألشجار المثمر ةالثمار با
و السماد الكامل الذي یساھم في تغذیة ؛و الذي یغطي المحصول الزراعيالحرث العمیق 

و استعمال السماد البسیط و الذي یستعمل أثناء خروج السنابل؛و في تنشیط النموحاصیلالم
.الذي یستعمل في المحاصیل الكبرى) T.S.P45 46%المركز ثالثي الفسفور( 

یمكن القول أن اإلنتاج الزراعي بالبلدیة ببلدیات الدائرة؛ اعتمادا على كمیات السماد المستعمل 
. البلدیاتأكثر أھمیة مقارنة بباقي 

:المبیدات-6-3
؛ تعفنات و أمراض تعتبر المبیدات مواد معالجة للنباتات التي تتعرض إلى أمراض فطریة

حشریة تسببھا حشرات تعیق النمو السلیم للنبات، ال تقل أھمیة عن األسمدة و تساھم ھي كذلك 
.منھا ما ھو وقائي و منھا ما ھو عالجي: حاصیلفي رفع مستوى جودة و مردودیة الم

:المبیدات الوقائیة-6-3-1
تقضي على الحشائش الضارة، التي یتمثل دورھا في وقایة النباتات من األمراض الفطریة و

.214:بالملحق صفحة) 79(الجدول رقم مثلما یوضحھ تعیق نموھا و ھي عدة أنواع 
تظھر االستعمال المتعدد للمبیدات الوقائیة بالبلدیة، و التي تستعمل ،)79(معطیات الجدول رقم 

ة نضج الثمار و بالدرجة األولى في األشجار المثمرة التي تتطلب عنایة خاصة قبل مرحل
تضمن وقایتھا من األعشاب الضارة و الحشرات و بعض األمراض التي تعیق نمو الثمار 
بصفة عادیة، كما تزودھا ببعض العناصر الضروریة لنموھا و التي تفتقر إلیھا التربة في 

.بعض األحیان حسب مكان تواجد قطعة األرض التي تمارس علیھا

:المبیدات العالجیة-6-3-2
و ھي المواد العالجیة التي تستعمل في عالج األمراض الفطریة و مكافحة الحشائش الضارة 
التي تتعرض لھا النباتات سواء في الحقول أو في المخازن و الناتجة عن عدم تھیئة الظروف 

.214:بملحق البحث صفحة) 80(الجدول رقم السلیمة للتخزین، و ھي متعددة كما یوضحھ 
مكافحة األضرار التي تسببھا بعض الحشرات و الفطریات و األمراض في و تستعمل كذلك 

التي تتعرض لھا المحاصیل بالبلدیة، و للحد من أخطارھا تستعمل األدویة المختلفة الموضحة 
بالجدول عن طریق تطبیقھا من خالل الرش و الذي تؤكده كمیات المواد العالجیة المعطاة و 

دول الموالي الذي یعطینا أنواع المبیدات المستعملة في الموسم التي نجدھا كذلك من خالل الج
.   م2007/م2006الفالحي 

م2007/م2006أنواع المبیدات المستعملة بالبلدیة في الموسم الفالحي : )81(جدول رقم 
السائلةالصلبةالقطاع

حشریةعشبیةفطریةNematحشریةعشبیةفطریة
22/301010/المزرعة النموذجیة

132351500700100/جندل
5510/5250100واد الشرفة

/400///11بربوش
52135515351360210الدائرة
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عدة مشاكل أھمھا انتشار معطیات الجدول السابق تظھر أن الزراعة بالبلدیة تعاني من 
الفطریات و األعشاب الضارة و بعض الحشرات التي تعیق أو تبطئ العملیة اإلنتاجیة؛ أما 

استعمال المبیدات فالتوجھ األول الستعمالھا، ھو استعمال نوع المبیدات السائلة سھلة التطبیق؛ 
وضح بالصورة رقم و التي تكون عن طریق الرش بواسطة اآللة أو الرش الیدوي مثلما ھو م

بالمزرعة ) لتر600-300(، و التي توضح استعمال آلة رش میكانیكیة للمبید؛ ذات سعة )28(
. النموذجیة على أشجار التفاح

. بالمزرعة النموذجیة" مرض ذبابة التفاح"على أشجار التفاح لمكافحة " دیسیس"استعمال نوع  مبید معالج : )28(صورة رقم 

م 2008ة في أوت صورة مأخوذ

:  التسویق الزراعي-6-4
في یعتبر التسویق الزراعي ھو اآلخر عامال مھما للعملیة اإلنتاجیة، و ھو كذلك آخر مرحلة

الزراعي جاھزا تم جنیھ و تخزینھ بطریقة حصولاإلنتاج الزراعي؛ فبعد أن یصبح المعملیة
تھلك، و قد یكون بینھما شخص یسھل صحیحة تأتي مرحلة تسویقھ و بیعھ من المنتج إلى المس

ھذه العملیة و ھو الوسیط الذي یعمل على تسھیلھا و تیسیرھا، بأن یأخذ المنتج الزراعي إلى 
فقد یكون سوق الجملة أو التجزئة، و یتم : المكان المخصص لبیعھ و ھو السوق بأنواعھ

.  سوق یومي أو أسبوعي أو شھري: تصریفھ على فترات متفق علیھا

: أھداف التسویق الزراعي-6-4-1
العملیة الفالحیة مرتبطة بالتجارة بصفة تنظیمیة، و " تكمن أھمیة التسویق الزراعي في كون 

جغرافیة، و التي تتم عن طریق السوق المحلي، القریة أو المدینة القریبة و التي یتم على 
1".الفالحي من األرض إلى االستھالك حصولمستواھا تحول الم

یعتبر السوق نقطة التقاء للمزارعین و المستھلكین القتناء مواد زراعیة، حیث یسھل بیعھا و -
.اقتناؤھا و نقلھا بیسر

الزراعیة و ضمان التقاء بائعي الجملة و التجزئة على حد سواء بما حاصیلتسھیل بیع الم-
. بلوغ السوقیسمح لھم من اقتنائھا قصد بیعھا الحقا لألشخاص الذین یتعذر علیھم 

.ضمان الموازنة بین العرض و الطلب-

1 :Pierre George228، مصدر سابق، صفحة



: مشاكل التسویق الزراعي-6-4-2
من طرف المنتجین لعدم توفرھم على وسیلة نقلھا، مما یتسبب في تلفھا حاصیلتأخر نقل الم-

خاصة المحاصیل سریعة التلف و ذات االستھالك الواسع؛ الشيء الذي یؤدي الحقا إلى ارتفاع 
.سعرھا

اختالل العالقة بین المنتج و المستھلك؛ و ھیآت التسویق خاصة إذا لم یشترك المنتج في -
.اختیار مكان السوق و صعب علیھ الوصول إلیھ

.غیر مالئمةحصولوسائل نقل الم-
.نقص منشآت التخزین، و ظروف التخزین غیر مالئمة-

:أماكن التسویق بالبلدیة-6-4-3
، المنتوجات الزراعیة إلى األسواق المختلفة ألجل بیعھا سواء داخل أو )فالحال(ینقل المنتج

.خارج البلدیة؛ حیث تتوفر البلدیة على عدة مراكز لتسویق المنتوج الزراعي

:مراكز التسویق داخل البلدیة-6-4-3-1
م2007/م2006مراكز التسویق داخل البلدیة في الموسم الفالحي : )82(جدول رقم 

مركز 
التسویق

أسواق 
الجملة

أسواق 
التجزئة

أسواق 
أسبوعیة

دیوان، نقطة بیع، مصنع :أخرى
تحویل مواد زراعیة

111/العدد
تكوین مقترح من طرف مدیریة :م2006، دفعة أفریل في اإلرشاد الفالحيمذكرة نھایة تربص:رابح جیرون:المصدر

.فالحيالمصالح الفالحیة للحصول على ترقیة برتبة مندوب

یوجد بالبلدیة سوق تجزئة واحد على مستوى المركز، و ھو عبارة عن سوق أسبوعي یعقد كل 
یوم أربعاء؛ تباع فیھ مختلف المواد الزراعیة إضافة إلى مقتنیات أخرى، و نظرا للوظیفة 

ھناك نقصا في المتاجر و الدكاكین فان ذلك یضطر بعض ھالزراعیة للبلدیة و بما أننا نجد أن
نقطة بیع إلى أن ھناك ةباإلضافالتجار إلى تسویق موادھم على مستوى السوق األسبوعي؛ 

.على مستوى المركزواحدة

.السوق األسبوعي بالمخرج الغربي لمركز البلدیة و الذي یعقد كل یوم أربعاء: )30(، )29(صورة 

م2008صورة مأخوذة في أوت م2008صورة مأخوذة في أوت 



:مراكز التسویق خارج البلدیة-6-4-3-2
م2007/م2006مراكز التسویق خارج البلدیة في الموسم الفالحي : )83(جدول رقم 

دیوان، نقطة بیع، :أخرىأسواق أسبوعیةأسواق التجزئةأسواق الجملة
مصنع تحویل مواد زراعیة

مكان التواجدالعددمكان التواجدالعددن التواجدمكاالعددمكان التواجدالعدد

3خمیس ملیانة2خمیس ملیانة1

واد الشرفة

4

خمیس ملیانة
خمیس ملیانةخمیس ملیانة
بئر ولد خلیفةبئر ولد خلیفة

عریب
مصدر سابق:رابح جیرون:المصدر

األول لألسواق یتم على مستوى بلدیة خمیس ، یبدو أن توجھ الفالحین)83(من الجدول رقم 
سوق الجملة، سوق تجزئة، : كم عن البلدیة حیث نجد مختلف األسواق17:ملیانة؛ التي تبعد بـ

سوق أسبوعي و نقاط بیع و مصانع تحویل للمنتجات الزراعیة، و الراجع إلى الوظیفة 
) سوق ملیانة(یس ملیانة یعني التجاریة التي عرفت بھا منذ القدم، حیث أن أصل تسمیتھا بخم

و ھي كلمة رومانیة قدیمة، إضافة كذلك إلى سوق الماشیة على مستوى بلدیة واد الشرفة بیوم 
كم، 25:بئر ولد خلیفة على بعدالذي یقام ببلدیة سوق الكم، و 13:الجمعة و التي تبعد عنھا بـ

خمیس : ى مستوى كل من بلدیاتأما نقاط البیع و وحدات تحویل المنتجات الزراعیة فنجدھا عل
. التي توجد بھا معصرة عصریة للزیتونو ملیانة وبلدیة بئر ولد خلیفة وبلدیة عریب 

إضافة إلى تسویق المنتجات الفالحیة فان التزود بالمبیدات، األسمدة، و اآلالت الفالحیة 
توى التعاونیات المختلفة و قطع الغیار، یتم غالبا على مستوى بلدیة خمیس ملیانة على مس

.الفالحیة أو عند التجار الخواص
تحتوي البلدیة كذلك على صیدلیتین فالحیتین، أربع مطاحن تقلیدیة للحبوب، غرفتا تبرید لحفظ 
المنتجات الزراعیة و تخزینھا، حداد و قاعة اجتماعات بمركز البلدیة كانت عبارة عن مركز 

. لسوق الفالح سابقا

وق األسبوعي بخمیس ملیانة، یعقد كل ثالثاء على الحدود الجنوبیة للبلدیة بمحاذاة المدخل الشمالي الس: )32(، )31(صورة 
.لبلدیة بئر ولد خلیفة

م2008صورة مأخوذة في نوفمبر م2008صورة مأخوذة في نوفمبر 



یة الموجودة على مستوى مركز البلدیةنوع مطاحن الحبوب التقلید: )33(صورة رقم 

م2008صورة مأخوذة في أكتوبر 

:طرق المواصالت-6-5
تتوفر البلدیة على شبكة طرق ھامة تجعل منھا نقطة التقاء لعدة بلدیات من الوالیة و تشكل أحد 

طة الحدود المھمة التي تربط والیة عین الدفلى بوالیة المدیة في الجھة الشرقیة لھا بواس
م؛ كما تتوفر كذلك على عدة 450كم و 28، و الذي یمتد على طول 18الطریق الوطني رقم 

طرق والئیة تساھم في تنقل األشخاص و نقل البضائع ما بین البلدیة و مختلف الوالیات 
الذي یربط البلدیة 28الداخلیة في الجھة الشرقیة للوالیة، إذ أنھا تضم الطریق الوالئي رقم 

م، كما تتوفر على طرق 400كم و 8حسینیة في الجھة الشمالیة و الذي یمتد على طول ببلدیة ال
و الذي یربطھا بوالیة 11الطریق الوالئي رقم : والئیة في الجھة الجنوبیة الغربیة لھا و ھي

و الذي یربط البلدیة ببلدیة 157م، الطریق الوالئي رقم 200كم و 18تیارت و یمتد على طول 
حیث أنھ یبدأ من مركز البلدیة و یقطع التجمع الثانوي سي مصباح و یمتد على واد الجمعة 

باتجاه 14، و الذي ینطلق من الطریق الوطني رقم 156الطریق الوالئي رقم وكم15طول 
الطریق الوالئي وم215كم و 41بلدیة واد الجمعة و یمتد حتى حدود والیة المدیة على طول 

كم، ینطلق من الطریق 35لدیة ببلدیة عین األشیاخ و یمتد على طول و الذي یصل الب158رقم 
. 157حتى یتصل بالطریق الوالئي رقم 11الوالئي رقم 

و الذي 21الطریق الوالئي رقم : في الجھة الجنوبیة الشرقیة للبلدیة نجد طریقین والئیین ھما
بربوش و الذي یمتد على طول لیصل البلدیة ببلدیة 18یتفرع انطالقا من الطریق الوطني رقم 

كم و 6، یصل البلدیة ببلدیة بربوش كذلك و یمتد على طول 159كم، و الطریق الوالئي رقم 19
.21ینطلق من الطریق الوالئي رقم 

إضافة إلى ذلك فان البلدیة تتوفر على شبكة من الطرق البلدیة و التي تصل مركزھا بمناطق 
تساھم في فك العزلة عن المناطق المعزولة و تقریب السكن المبعثر عبر مجالھا و التي

غرب، أدخل الجھة -الخدمات المختلفة من سكانھا، و مشروع انجاز الطریق السریع شرق
ضمنھ و الذي یساھم مستقبال في تسھیل حركة التنقل لألشخاص؛ الشمالیة للبلدیة األكثر عزلة 

بھا اإلنتاج الفالحي و التي یمكن للبلدیة أن و یجعل من البلدیة ظھیرا للمدن الساحلیة التي یقل
تساھم في تزویدھا بالمنتجات الفالحیة المختلفة بتیسر طرق المواصالت و توفرھا و ربح 

.)11(الھامة انظر الخریطة رقم الوقت في نقلھا كذلك في ھذه العملیة االقتصادیة 





:المؤسسات المدعمة للفالحة بالبلدیة-6-6
:الھیآت الفالحیة بالبلدیة-6-6-1
:المندوبیة الفالحیة و القسم الفرعي الفالحي بالبلدیة-6-6-1-1

تعتبر المندوبیة الفالحیة و القسم الفرعي الفالحي الھیئتان اإلداریتان المسؤولتان عن السیر 
ف الحسن للعملیة الفالحیة و مراقبة مختلف المراحل الفالحیة من تقسیم األراضي و تصنی

.تخصص كل منھا و تھیئتھا و زراعتھا، و مراقبة وقت جني المحاصیل المختلفة
:یحتوي القسم الفرعي الفالحي على عدة مصالح كما یلي

.متابعة اإلنتاج-
.اإلحصاء و التحقیق الفالحي-
یتمثل دوره في التكوین، اإلعالم و التحسیس و البرھان المیداني: اإلرشاد الفالحي-
Parcelle De Démonstrationالبیطرة، إضافة إلى محیط للتجارب مصالح -

:البیطرة مصالح-6-6-1-2
و الباقون بیاطرة للقطاع العامینتابعممنھ2ة طرابی5تتمثل مصالح البیطرة بالبلدیة في 

.خواص
لفرعي بالنسبة للبیطریین التابعین للقطاع العام فإنھما یمارسان مھامھما على مستوى القسم ا

.الفالحي و على مستوى مكتب النظافة بمركز البلدیة
یكمن دور البیاطرة في القطاعین في المحافظة على الصحة الحیوانیة من خالل المراقبة و 

المعاینة الدوریة في إطار خرجات میدانیة منظمة بصفة مستمرة، و تتمثل أھم المھام في 
الستطبالت و شروط النظافة بھا في سبیل تحریر التحقیق حول احترام المربین لمعاییر بناء ا

رخص الحصول على دعم من خالل استیفاء شروط التربیة، یقوم البیاطرة بالبلدیة كذلك 
بمراقبة الجزارین ووضع الطابع الذي یعطي اللحم الصالحیة لبیعھ و مراقبة شروط النظافة 

لتلقیح و التطعیم لوقایة القطعان أو بالمطاعم و جودة ما یقدم للزبائن و كذلك القیام بحمالت ا
في حالة انتشار مرض معین ةمعالجتھا في حالة إصابتھا بالمرض، و كتابة التقاریر الالزم

تحمل من طرف رئیس القسم الفرعي الفالحي إلى مدیریة المصالح الفالحیة بالوالیة و التي 
.للوقایة منھ و القضاء علیھةتقوم باتخاذ اإلجراءات الالزم

:ھیاكل التموین و التمویل للعملیة الفالحیة-6-6-1-3
تعتمد العملیة الفالحیة بالبلدیة على عدة ھیاكل لتموین و تمویل المحاصیل و التي یلخصھا 

.215:بملحق البحث، صفحة) 84(الجدول رقم 
منھا؛ و الجدول یعطینا فكرة عن أھم الھیاكل و المؤسسات المدعمة للقطاع الفالحي و دور كل

إلیھا فانھ كان بالبلدیة ثالثة مكاتب أنشئت في إطار برنامج تدعیم اإلطارات الجامعیة ةباإلضاف
:وھي
دراسات و استشارات فالحیةوحدة مكتب
وحدة تقنیة لمكافحة األعشاب الضارة
وحدة تقنیة لصیانة العتاد الفالحي

تظمة و ھي وحدة مكافحة األعشاب وحدتین أغلقتا، وواحدة فقط ھي التي تعمل بصفة غیر من
.الضارة



BADR : البرنامج الجدید لمنح قروض للفالحین على مستوى بنك الفالحة و التنمیة الریفیة
الذي تم "RFIG"یتمثل في صیغة قروض بدون فائدة لمدة سنة من خالل برنامج الرفیق 

.االنطالق فیھ مؤخرا

:م2007/م2006البلدیة في الموسم الفالحي ھیاكل حفظ المنتجات الفالحیة ب-6-6-1-4
قنطارا، و الذي تخزن 30000:للحبوب بسعة) Hangar(تتوفر البلدیة على مخزن انتقالي كبیر 

على مستوى تعاونیات الحبوب و الخضر الجافة حتى یتم نقلھا إلى افیھ في حالة عدم استیعابھ
ب و الخضر الجافة تتمیز بمعاییر حفظ بلدیة خمیس ملیانة و التي تتوفر على تعاونیة للحبو

الحبوب و بطاقة استیعاب كبیرة؛ حیث أنھا تتكون من مخزیین یتوسطان مخزیین آخرین في 
ق یتوسطھما بئر یحتوي دائما 23000:األطراف، حیث أن طاقة استیعاب مخزني الوسط تصل

.ق21000:ق، أما مخزني األطراف فسعة كل منھما تصل5000:على
فقط في إطار الدعم الفالحي )2(لبلدیة كذلك على غرفتا تبرید استفاد منھما فالحین تتوفر ا

لكل 3م1500ممولتین من طرف الصندوق الوطني للضبط و التنمیة الفالحیة؛ ذوي سعة 
. واحدة منھما مثلما یوضح الجدول الموالي

م 2007/م2006ي غرف التبرید الموجودة بالبلدیة في الموسم الفالح: )85(رقم جدول 

السعة االسم و اللقب
)3م(اإلجمالیة

السعة المدعمة 
)3م(

الصندوق 
Cadre deالممون

réalisation
حالتھا

یشتغل15001000FNRDAالعربي جلول
یشتغل1500500FNRDAالعربي أحمد

//30001500المجموع
م2007/م2006م الفالحي معطیات القسم الفرعي الفالحي لدائرة جندل للموس: المصدر

تخزین محصول البطاطا في غرف التبرید بالبلدیة: )35(،)34(صورة رقم 

م2006جویلیةصورة مأخوذة في م2006جویلیةصورة مأخوذة في 

المساحات یعتبر محصول البطاطا زراعة إستراتیجیة بالبلدیة و توجھ زراعي جدید، من خالل
المعتبرة التي تحتلھا مقارنة بمحاصیل زراعیة أخرى و یتضح ھذا من خالل ما حققتھ من 



كمیة إنتاج و مردود، و الذي یمكن لھ أن یكفل االكتفاء الذاتي للبلدیة و یمون بلدیات تفتقر إلى 
الواحد ھذا النوع من اإلنتاج الزراعي، من خالل ممارسة زراعتھا مرتین في الموسم الفالحي

.إال أنھا تفتقر إلى المنشآت الضروریة لتخزینھا
على الرغم من ممارسة العدید من فالحي البلدیة زراعة البطاطا إال أنھم ال یمتلكون مخازن 

مالئمة لالحتفاظ بھا أكبر مدة ممكنة قبل تسویقھا و لھذا یلجأ بعضھم إلى طرق تقلیدیة قد 
ر؛ لكنھ مع ذلك یبقى عرضة للمعطیات المناخیة تسمح لھم من حمایة منتوجھم لوقت قصی

.   الفالحیةحاصیلالمتغیرة باستمرار و التي تؤدي في بعض األحیان إلى ضیاع العدید من الم
الفالحي فانھ تم في الیوم العالمي للفالحة و الذي أصبح یوما حصولفي إطار تدعیم ھذا الم

م و 2008دیسمبر 15:و الذي صادف تاریخعالمیا للبطاطا؛ الذي عقد في فندق الشیراتون،
، مدراء )الموطن األصلي للبطاطا(الذي حضره وزیر الفالحة و التنمیة الریفیة و سفیر البیرو 

مدراء مدیریات المصالح الفالحیة و بعض المستثمرین في المجال والغرف الفالحیة الوالئیة
البطاطا و التأكید على إدخال التقنیات الفالحي، تم التأكید على االستمرار في دعم محصول 

سبل جعلھ موردا اقتصادا وطنیا، و بحث إمكانیة و البحث في الحدیثة الكفیلة بزیادة اإلنتاج
. تصدیره إلى الخارج



"اإلنتاج الحیواني بالبلدیة : "ثالثالفصل ال
:تمھید

للفالحة، و التي یقوم علیھا االقتصاد المحلي ألي مجتمع و تعد الثروة الحیوانیة الدعامة الثانیة 
ھي من بین أھم العناصر التي تمد االقتصاد الوطني باللحوم و األلبان و العسل و البیض و 
الصوف و أنواع الدھون و الجلود، و التي توفرھا األنواع الحیوانیة المتمثلة في األبقار و 

؛ الداخلة في نمط االستھالك الیومي للسكان و التي تساھم األغنام و الماعز و الدجاج و النحل
بصفة مباشرة في األمن الغذائي و في ازدھار االقتصاد المحلي و الوطني؛ و تعد كذلك وسیلة 
في نقل البضائع اآلتیة من اإلنتاج الفالحي و تساھم في األعمال الزراعیة المختلفة خاصة في 

فیھا استعمال اآلالت الفالحیة الحدیثة؛ و نظرا ألھمیتھا المناطق الجبلیة الوعرة التي یصعب
تم إدراجھا ھي األخرى ضمن مخططات التنمیة التي تسعى إلى تحسین كمیة و جودة اإلنتاج 

الحیواني في كل منطقة من الوطن للتوصل إلى تحقیق تلبیة الحاجات الغذائیة للسكان و لتجعل 
.منھا موردا اقتصادیا أساسیا

ي ھذا الفصل إلى دراسة وضعیة اإلنتاج الحیواني و مدى مساھمتھ في التنمیة المحلیة تطرقنا ف
. بالبلدیة و ما مدى كفایتھ و جودتھ

م 2007/م2006أنواع األصناف الحیوانیة بالبلدیة في الموسم الفالحي : )86(جدول رقم 
النحل، عدد الدواجنالماعزاألغناماألبقارالنوع

(RUCHES)خالیاال
األحصنة
و األحمرة

223782076365400195095العدد
م2007/م2006من انجاز الطالبة اعتمادا على معطیات القسم الفرعي الفالحي لدائرة جندل للموسم الفالحي :المصدر

من الجدول السابق یتضح أن الثروة الحیوانیة بالبلدیة تتجسد في عدة أنواع وعلیھ؛ تتعدد طرق 
منھا ما یوجھ إلنتاج اللحوم و منھا ما یوجھ إلى استغالالت : منھا حسب االحتیاجاتاالستفادة

أخرى مشتقة من الثروة الحیوانیة و منھا ما یستعمل كوسیلة لنقل البضائع و أعمال الحرث و 
.تحضیر األرض للزراعة؛ و فیما یلي أھم أنواع ھذه الثروة

:بالبلدیةأنواع األنعام الموجودة: أوال
:تربیة األبقار بالبلدیة-1

من بین أنواع الثروة الحیوانیة التي كانت تتواجد بكثرة في كل أراضي سھل تعتبر األبقار 
الشلف األعلى و التي كانت تعطي إنتاجا معتبرا لكل من اللحم األحمر و الحلیب و الذي كان 

و على مستوى السھلاجدة في السابق یزود الوحدات التحویلیة لمنتجات مشتقات األلبان، المتو
حالیا تراجع إنتاج كل من اللحم و الحلیب لتخلي المنتجین عن ھذا الفرع من اإلنتاج الحیواني 

و تغییر البعض منھم من ھذا النمط إلى نمط آخر بعد أن أغلقت معظم الوحدات التحویلیة التي 
.كانت تستقبل إنتاجھم من الحلیب

بقار بالبلدیة لمعرفة ما إذا كان ھذا الفرع من اإلنتاج قد و فیما یلي عرض لوضعیة تربیة األ
استرجع المكانة و الدور الذي كان یؤدیھ في السابق، خاصة بعد تطبیق مخططات التنمیة 

المحلیة بالبلدیة و ما مدى رجوع المربین إلى ھذا االختصاص علما أن بلدیة جندل تحتوي 
لى المنشآت الالزمة لتربیة األبقار سواء على مستوى المستثمرات الفالحیة الجماعیة و ع



یوضح توزیع 130:في الصفحة)87(الفردیة أو على مستوى القطاع الخاص و الجدول رقم 
.م2007/م2000عدد رؤوس األبقار بالبلدیة خالل الفترة 

Pie Rougeالنموذجیة من ساللة بالمزرعةةأنواع األبقار المستورد: )36(صورة رقم 

م2006صورة مأخوذة في جویلیة 

)ساللة ھجینة( تجمع القرنینمزارعالثیران الموجودة بإحدى: )37(صورة رقم 

م2006صورة مأخوذة في جویلیة 



م 2007/م2000تطور أعداد رؤوس و إنتاج األبقار بالبلدیة خالل الفترة : )87(جدول رقم 
الفترة

الموسم 
الفالحي

األبقار الحلوب
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المجموع
الكلي

)رأس(

جاإلنتا

المخطط 
الوطني 
للضبط

والتنمیة 
الفالحیة

BLM6

ساللة 
مستوردة

)رأس(

BLA7

) ساللة مھجنة(
+

BLL8

)ساللة محلیة(
)رأس(

المجموع
الحلیب )ق(اللحم )رأس(

)ل(

00/010857857202100311400393226312030000
01/02538038523893297418384181512550000
02/030813813212103321413392225435080000

مخطط التنمیة 
الریفیة

المستدامة

03/040799799207973134093972222384144000
04/056803809214922984174092239333143000
05/06083583520969285405400220316080000
06/07085785722362265430400223714075000

م2007/م2006من انجاز الطالبة اعتمادا على معطیات القسم الفرعي الفالحي لدائرة جندل للموسم الفالحي :المصدر

شيء یثبت أن تربیة األبقار أن األبقار الحلوب المستوردة بالبلدیة قلیلة جدا مقارنة بالسالالت المھجنة و المحلیة، و ھو)87(یتضح من الجدول رقم
الرغم من ھي فرع قدیم لھذا اإلنتاج الحیواني، ألنھا كانت تنتشر على طول السھل و لعل أكبر دلیل على ذلك تواجد بعض اإلسطبالت لیومنا ھذا على 

یات تم تھجین معظمھا مع سالالت محلیة، السالالت المستوردة في سنوات السبعینیات و الثمانین. أنھا لم تعد تؤدي سوى دورا ضئیال في ھذا الصدد
مجموع األبقار الحلوب مقارنة بالموجھة إلنتاج اللحم ال یكاد یمثل ثلث المجموع . حتى لم تعد تمیز المھجنة من المحلیة منھا للتشابھ الكبیر فیما بینھا

مخطط الثاني للتنمیة، الذي ركز على دعم إنتاج الحلیب من خالل دعم الكلي لألبقار أو یفوقھ بقلیل، مع ارتفاع متزاید لعدد األبقار الحلوب بالنسبة لل

1 : Femelle âgée de plus de 11 mois n’ayant pas encore vêlée (mis bas).
2 : Mâle reproducteur de l'espèce bovine
3 : Jeune mâle de l'espèce bovine élevé et nourri intensivement pour la production de viande, abattu au poids d'environ 600 kg
4 : Petit de la vache
5 : Petite de la vache
6 : Bovin Laitier moderne
7 : Bovin Laitier Amélioré
8 : Bovin Laitier Local



وحدات جمع الحلیب في شكل استثمار صغیر لإلطارات الجامعیة البطالة، لكن على الرغم من 
.ذلك یبقى إنتاج الحلیب بالبلدیة ال یلبي احتیاج السكان بھا

:م2007/م0200خالل الفترة تطور عدد رؤوس األبقار بالبلدیة -1-1

عدد رؤوس األبقار بالبلدیة غیر ثابت من موسم فالحي آلخر؛ فھو یرتفع في موسم فالحي و 
ف و ینخفض في آخر و یرجع ذلك إلى عدة اعتبارات منھا العرض و الطلب و سعر األعال

الحالة االقتصادیة و االجتماعیة للمربین و نقص المراعي و اإلسطبالت المالئمة، و نقص 
. تجھیزات الحلب في بعض األحیان الشيء الذي یضطر المربین إلى بیع بعضا من األبقار

:م2007/م2000حسب السالالت خالل الفترةبالبلدیةتطور عدد رؤوس األبقار -1-2
بقار الحلوب المعتبر بالبلدیة من السالالت المحلیة و المھجنة؛ و الذي لم یكن عدد سالالت األ

ثابتا عبر المواسم الفالحیة المدروسة فھو یرتفع في مواسم فالحیة و ینخفض في أخرى، ففي 
بقرة، و 385بقرة إلى 857:م انخفض عدد األبقار الحلوب من2002/م2001الموسم الفالحي 

بقرة في األسواق األسبوعیة؛ یستبعد ذبحھا الممنوع 472مربین قد باعوا السبب في ذلك أن ال
و المراقب من طرف الطبیب البیطري الذي یعطي تصریحا لذبح بقرة لسبب أو آلخر، و في 

14:بقرة حلوب، ثم في الموسم الموالي بیعت428:الموسم الفالحي الموالي قام المربین بشراء
فتم الشراء المستمر لألبقار الحلوب إلى أن بلغت في الموسم الفالحي بقرة، أما المواسم الالحقة 

.      بقرة حلوب857:م2007/م2006
الحلوب المستوردة بالبلدیة لم تظھر إال في موسمین فالحیین ففي الموسم الفالحي األبقار
6م تم شراء2005/م2004أبقار مستوردة، و في الموسم الفالحي 5م تم شراء 2002/م2001

.أبقار مستوردة؛ و العملیتین أشرفت علیھما الطبیبة البیطریة العاملة بمكتب النظافة للبلدیة
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شكل رقم (31): تطور عدد رؤوس األبقار بالبلدیة خالل الفترة 2000م/2007م

عدد رؤوس األبقار
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(32): انتاج لحوم األبقار بالبلدیة خالل الفترة 2000م/2007م شكل رقم

انتاج لحوم األبقار
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شكل رقم (33): تطور انتاج الحلیب بالبلدیة خالل الفترة 2000م/2007م

انتاج الحلیب

:تطور إنتاج لحوم األبقار بالبلدیة-1-3

یتغیر إنتاج لحوم األبقار بالبلدیة من موسم فالحي آلخر، ألنھ یخضع لقانون العرض و 
ي یتم بھا بیع األبقار ووسیلة نقلھا و سعر البیع، و كیفیة التنسیق الطلب، و یخضع للعملیة الت

بین المربین و المشتري و الوسیط بینھما، و الشكل البیاني أعاله یظھر التذبذب في إنتاج لحوم 
.   األبقار بالبلدیة

:تطور إنتاج الحلیب بالبلدیة-1-4
م حتى الموسم 2001/م2000سم الفالحي عرف إنتاج الحلیب بالبلدیة ارتفاعا متزایدا من المو

لتر في الموسم الفالحي 75000: م لیعود لالنخفاض من جدید إلى أن بلغ2004/م2003الفالحي 
م و الذي یعتبر قلیال مقارنة بباقي المواسم الفالحیة على الرغم من جملة 2007/م2006

.التدعیمات المقدمة في إطار المخططات التنمویة بالبلدیة
. ل الموالي یوضح عدم االستقرار في إنتاج الحلیب بالبلدیةو الشك

:تربیة األغنام-2
أھمیة األغنام في اإلنتاج الحیواني بالبلدیة، بكل ما توفره من إنتاج اللحوم الحمراء و ال تقل 

یعطینا )89(الصوف و الجلود؛ و تساھم ھي األخرى في اقتصاد البلدیة؛ و الجدول رقم 
.   فكرة عن تطور أعداد ھذه الثروة الحیوانیة الھامة و مدى ما تسھم بھ في اإلنتاج المحلي
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م2007/م2000بلدیة جندل خالل الفترة يتطور أعداد رؤوس األغنام و منتجاتھا ف: )88(جدول رقم 
الفترة

الموسم 
الفالحي

اإلنتاجاألنواع

المخطط 
الوطني 
للضبط

والتنمیة 
الفالحیة

Brebis1

نعجة
)رأس(

Béliers2

كبش 
)رأس(التكاثر

Antenaises3

)رأس(

Antenais (6
à12 mois)4

)رأس(

Agneaux (-
6mois)5

خروف
)رأس(

Agnelles
(-6 mois)6

)رأس(
المجموع

)رأس(
اللحم 

)ق(
الصوف 

)ق(جلد )كغ(

00/012987614097201199101122010001
01/0232188149117212206103928030002
02/034369115912722921312555310001

مخطط التنمیة 
الریفیة

المستدامة

03/044498716912224120612749620002
04/05282741812569931513144384508620002
05/062805396121097214961411829015020003
06/072833375120096914001430820710530003

م2007/م2006من انجاز الطالبة اعتمادا على معطیات القسم الفرعي الفالحي لدائرة جندل للموسم الفالحي :المصدر

اش المخصصة للتكاثر أیضا، و تنقسم إلى النعاج المخصصة للتكاثر و الكبتظھر أن الثروة الحیوانیة المتمثلة في األغنام : )88(معطیات الجدول 
.  الخرفان الموجھة لالستفادة منھا لتلبیة االحتیاج من اللحوم الحمراء و الذي یكون بصفة منظمة و مراقبة من طرف البیاطرة

Femelle adulte dans l'espèce ovine. (Les brebis sont élevées pour la reproduction [maturité sexuelle 6 à 8 mois, gestation 150 jours] ou pour la production laitière. Elles sont réformées entre 5 et 7 ans.) 1
2 : Mâle non castré de l'espèce ovine que l'on peut associer, pour la reproduction, dans un troupeau, à une cinquantaine de brebis.
3 : Se dit des moutons dans leur deuxième année
(Femelle).

4 : Se dit des moutons dans leur deuxième année (Male).
5 : Petit de la brebis
6 : Jeune mouton femelle de moins d'un an.



:م2007/م2000ببلدیة جندل خالل الفترةتطور إنتاج لحوم األغنام -2-1
یة للنشاط الفالحي بالبلدیة، و التي تكون غالبا معاشیھ تعتبر تربیة األغنام من الفروع التكمیل

لتلبیة احتیاجات فردیة ال بھدف التخصص الفالحي؛ إذ أن معظم الفالحین بالبلدیة یقومون 
ون االعتماد على عائدات بتربیة قطیع من األغنام بمثابة ضمان لوقت الحاجة حیث ال یستطیع

قط و الذي ال یكون إال في وقت محدد من السنة، فإنتاج الفالحي النباتي المرتبط بالتسااإلنتاج 
عتبر السیولة الدائمة و المتجددة للفالح؛ و التي یمكن لھ صرفھا في أي وقت احتاجھا یاألغنام 

. في األسواق األسبوعیة

:م2007/م2000خالل الفترةاألغنام و جلود أصوافتطور إنتاج -2-2
یتعدى إنتاج األصواف بالبلدیة لیس ذا أھمیة كبیرة فھو الأن )88(یتضح من الجدول رقم

كغ في الموسم الفالحي الواحد، و أقل كمیة سجلت في الموسمین الفالحیین 3000
كغ؛ إضافة أن ھذا النوع من اإلنتاج ال 1000:م و التي بلغت2003/م2002م و 2001/م2000

م، 2004/م2003ا كان نفسھ في المواسم الفالحیة یرتبط بعدد رؤوس األغنام حیث أن إنتاجھ
م، و رغم ذلك فان عدد الرؤوس كان في الموسم الفالحي 2006/م2005م، 2005/م2004
8290رأسا و 8450:رأسا و في الموسمین الموالیین كان على التوالي1274:م2004/م2003

غنام في المواسم رأسا، أي أن كمیة األصواف ظلت نفسھا رغم ارتفاع أعداد رؤوس األ
أما فیما یتعلق بإنتاج الجلود بالبلدیة فقد كان ضئیال جدا إذ أنھ بلغ في الموسم الفالحي . الموالیة

قنطارا واحدا ثم ارتفع إلى الضعف في الموسم الموالي و عاد لینخفض من : م2001/م2000
قنطار فقط 3:م بلغ2007/م2006:و في الموسم الفالحي. جدید، ثم حافظ على نفس الوتیرة

. كأقصى كمیة إنتاج للسنوات السبع

: تقدیر العجز في احتیاج األبقار و األغنام إلى األعالف
األبقار و األغنام تعتبر إستراتیجیة من خالل ما تقدمھ من لحوم حمراء و حلیب و بما أن تربیة 

عالف لمعرفة مدى قمنا في ھذه الجزئیة بتقدیر احتیاج كال النوعین من األمختلف مشتقاتھا،
بالبلدیة الشيء الذي یسمح لنا من م 2007/م2006كفایة اإلنتاج المحلي في الموسم الفالحي

.تقدیر ما إن كان ھناك عجزا في إنتاج األعالف و ما ھي نسبتھ إن وجد
كغ 8:اعتمدنا على معاییر الدیوان الوطني لإلحصاء الذي قدر احتیاج األبقار من األعالف بـ

كغ من األعالف یومیا و قمنا بحساب االحتیاج السنوي لكال 2:و احتیاج األغنام قدر بـیومیا، 
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شكل رقم (34) : انتاج لحم األغنام بالبلدیة خالل الفترة 2000م/2007م

انتاج لحم األغنام

06/0705/0604/0503/0402/0301/0200/01



النوعین و الذي على أساسھ قمنا بحساب االحتیاج السنوي لغذاء األنعام المتمثل في احتیاجھا 
.  )89(إلى األعالف و مقدار العجز المسجل و الذي أوردناه بمعطیات الجدول رقم 

بلدیة جندل في يتقدیر احتیاجات األعالف لكل من األبقار و األغنام ف: )89(جدول رقم 
م2007/م2006الموسم الفالحي 

عدد النوع
الرؤوس

الحصة المثالیة 
)سنة/رأس/كغ(

االحتیاجات حسب 
كل نوع في السنة 

)ق(

إجمالي 
االحتیاجات 

)ق(

إنتاج 
األعالف 

)ق(

مقدار العجز 
)ق(

نسبة 
العجز 
(%)

×كغ 22378األبقار
65320.4كغ2920=365

125231.51700-123531.598.64
×كغ 82072األغنام

59911.1كغ730=365

م2007/م2006من انجاز الطالبة اعتمادا على معطیات القسم الفرعي الفالحي لدائرة جندل للموسم الفالحي :المصدر

كمیة األعالف لكل من األبقار و أن ھناك عجزا كبیرا في)89(تظھر معطیات الجدول رقم 
األغنام، و الذي ظھر في الجدول من خالل القیمة السالبة المعبرة عن ھذا العجز و الذي یقدر 

و ھي نسبة معتبرة یجب أخذھا بعین االعتبار بحیث تدرس إمكانیة تنظیم %98.64:بنسبة
یة و النوعیة لھذا المورد فترات الرعي و تنمیة المراعي االصطناعیة التي تعنى بتوفیر الكم

. األساسي لغذاء الثروة الحیوانیة بالبلدیة

:تربیة الماعز-3
تعتبر تربیة ھذا النوع من الثروة الحیوانیة بالبلدیة میزة من میزات المناطق الجبلیة و مناطق 

یلخص السفوح بھا؛ حیث تتالءم تربیتھا مع البیئة الطبیعیة لھذه المناطق؛ و الجدول الموالي 
.تطور ھذا النوع عبر المواسم الفالحیة السبعة المدروسة

بلدیة جندل خالل الفترة يتطور أعداد رؤوس الماعز و منتجاتھا ف: )90(جدول رقم 
م2007/م2000

الفترة
الموسم 
الفالحي

اإلنتاجاألنواع
المخطط 
الوطني 
للضبط

والتنمیة 
الفالحیة

Chèvres1

معزة
)رأس(

Boucs2

تیس
) رأس(

Chevreaux
(-6 mois)3

)رأس(

Chevrettes
(-6 mois)4

)رأس(
المجموع

) رأس(
اللحم 

)ق(
الحلیب 

)ل(
00/0112122353721501000
01/0213539404826201000
02/0314856495130408000

مخطط 
التنمیة 
الریفیة

المستدامة

03/04161495559324010000
04/0532331213181748010000
05/0634247226179794255000

06/073573112712163633000

م2007/م2006من انجاز الطالبة اعتمادا على معطیات القسم الفرعي الفالحي لدائرة جندل للموسم الفالحي :المصدر

1 : Mammifère ruminant grimpeur et sauteur, aux nombreuses races sauvages et domestiques, que l'on élève pour son lait, sa
viande, quelquefois pour sa toison. (Le mot désigne exclusivement la femelle, dont le mâle est le bouc.)
2 : Mâle de la chèvre, aux cornes puissantes, à la barbe développée et à l'odeur très forte.
3 : Petit de la chèvre.
4 : Petite chèvre ; jeune chèvre



:م2007/م2000ةخالل الفتراعزالمتطور إنتاج لحوم و حلیب -3-1
م یكن یحصى على مستوى القسم للحوم الماعز بالبلدیةإنتاج أن)90(یتبین من الجدول رقم 

الفرعي الفالحي، بحیث لم یتم إدراج حساب كمیة اللحوم اآلتیة من ھذا الفرع من اإلنتاج  
لحم بالصفر م و لھذا ظھرت ھذه الكمیة إلنتاج ال2006/م2005الحیواني إال في الموسم الفالحي 

في المواسم األولى دلیل على عدم تسجیل كمیة إنتاج اللحوم في ھذه المواسم الفالحیة و بلغت 
كغ، و انخفضت في الموسم 2500:م2006/م2005كمیة إنتاج لحوم الماعز في الموسم الفالحي 

و مقارنة بالموسم السابق%12: كغ أي بنسبة300:الموالي بصفة كبیرة حیث لم تبلغ سوى
أن سكان البلدیة ال یستھلكون ھذا النوع من اللحوم بالقدر الذي یستھلكون بھ ھذا راجع إلى
.لحوم األغنام

و فیما یخص إنتاج حلیب الماعز بالبلدیة فانھ ال یتعدى أن یكون إنتاجا محلیا لتلبیة احتیاجات 
مواسم الفالحیة األولى معاشیة لسكان المناطق الجبلیة و مناطق السفوح، و قد ارتفع خالل ال

م أي مع مخطط التنمیة 2004/م2003بصفة متزایدة إلى أن بلغ أقصاه في الموسم الفالحي 
الریفیة المستدامة، حیث أن ھذا المخطط شجع ھذا النوع من االستثمار بالدعم المعتبر الممنوح 

یث أنھ في الموسم في ھذا اإلطار، ثم ظل ثابتا في الموسم الفالحي الموالي و عاد للتناقص ح
لتر و ھي كمیة ضئیلة بالنظر إلى عدد السكان و 3000:م؛ لم یبلغ سوى2007/م2006الفالحي 

الطلب على الحلیب و مشتقاتھ؛ فھذا التذبذب في اإلنتاج یرتبط بصفة مباشرة بكمیة الدعم 
. المادي المقدم للمربین

:تربیة الدواجن-4
عا جدیدا من فروع التربیة الحیوانیة و الذي  ظھر في البلدیة تعتبر تربیة الدواجن بالبلدیة، فر

و ازدھرت مع م، أي قبل ظھور قانون إعادة الھیكلة بقلیل؛1986/م1985الموسم الفالحي في 
.بدایة تطبیق المخطط الوطني للضبط و التنمیة الفالحیة و اقتصرت على تربیة الدجاج

البیضاء و البیض، وتساھم في توفیر البروتینات تعتبر الدواجن من بین أھم مصادر اللحوم 
الحیوانیة لسكان البلدیة و في التقلیل من الطلب على اللحوم الحمراء، لكنھا حساسة جدا بكل ما 
تتطلبھ من شروط النظافة و التھویة و نوعیة الغذاء المقدم لھا و من مساحة المدجنة و كثافتھا 

.لتطویرھا في زیادة إنتاجھاو كلھا نقاط یجب أخذھا بعین االعتبار



م2007/م2000بلدیة جندل خالل الفترة يتطور إنتاج الدجاج المخصص للحم و البیض ف: )91(جدول رقم 
الفترة

الموسم 
الفالحي

دجاج اللحمدجاج البیض

المخطط 
الوطني 
للضبط

والتنمیة 
الفالحیة

المساحة المنشآت
السعة)2م(

عدد 
رؤوس 
الدجاج

اج اإلنت
السنوي 
للبیض 

) بیضة(
×310

معدل 
اإلنتاج 
السنوي 
للدجاجة 
الواحدة

المساحة المنشآت
السعة)2م(

عدد 
رؤوس 
دجاج 
اللحم

األعداد 
المباعة 

)رأس(

إنتاج 
اللحم 

)ق(

معدل إنتاج 
اللحم 

السنوي 
للدجاجة 
الواحدة

00/0101300480048002004202500500015001500805.3
01/0201300480048002004213800800025002500803.2
02/0301300480048002004205100010000300030002327.7

مخطط 
التنمیة 
الریفیة

المستدامة

03/04013004800480010002081020002000020000175002621.3
04/05026004800240050020810300030000800080003003.7
05/0602600480024003001251030003000040004000852.1

06/0702600480024003001251030003000030003000501.6

113معدل اإلنتاج السنوي للدجاجة الواحدة للسنوات السبع
م2007/م2006قسم الفرعي الفالحي لدائرة جندل للموسم الفالحي من انجاز الطالبة اعتمادا على معطیات ال:المصدر

تزایدت أعداد رؤوس الدجاج بصفة مستمرة خالل المخطط الوطني للضبط و التنمیة الریفیة، إلى أن وصل أكبر كمیة في الموسم الفالحي 
رأس ما بین الدجاج 5400: د في المواسم الموالیة إلى أن بلغم؛ أي مع بدایة مخطط التنمیة الریفیة المستدامة ثم عاد لیتناقص من جدی2004/م2003

.م، و یرجع ذلك إلى عدة أسباب من أھمھا غالء الغذاء المخصص لھا2007/م2006:المخصص إلنتاج اللحم و المخصص للبیض في الموسم الفالحي
لدجاج المخصص إلنتاج البیض ثابتا ثم انخفض إلى نصف ما المخطط الوطني للضبط و التنمیة الفالحیة؛ ظل عدد رؤوس أعداد امع بدایة تطبیق

و بلغ كان علیھ في المخطط الثاني للتنمیة، أما أعداد رؤوس الدجاج المخصص إلنتاج اللحم فكان متزایدا باستمرار خالل المخطط األول للتنمیة 
مستمرة ھو كذلك، أي أنھ كل من الغذاء المخصص لدجاج اللحم التنمیة الریفیة المستدامة و عاد لینخفض بصفةأقصاه في أول موسم فالحي لمخطط

و عنایة و دجاج البیض كان ثمنھما باھضا صعب على المربین تحملھ، إضافة إلى ما یتطلبھ ھذا الفرع من اإلنتاج الحیواني من شروط نظافة و تھویة 
.  حساسة و مستمرة حتى یحقق اإلنتاج المطلوب منھ

.ثالن كیفیة تطور كل من إنتاج البیض و اللحوم البیضاء اآلتیة من الدجاج خالل المواسم الفالحیة السبعة المدروسةالشكلین الموالیین یم



:تربیة النحل-5
تعتبر تربیة النحل من بین أھم الفروع لإلنتاج الحیواني التي حرصت مخططات التنمیة على 

فوح قصد إیجاد موارد جدیدة بھا إدراجھا، خاصة على مستوى المناطق الجبلیة و مناطق الس
.تزید من دخل األھالي و تعمل على تثبیتھم و تطویر اإلطار المعیشي لھم

بلدیة جندل خالل الفترة يتطور عدد خالیا النحل و إنتاج العسل ف: )92(جدول رقم 
م2007/م2000

الموسم الفترة
الفالحي

خالیا 
نسبة موت النحل المجموعتقلیدیةمملوءة

لخالیافي ا
اإلنتاج 

)كغ( المخطط الوطني 
للضبط

والتنمیة الفالحیة
00/0120032052002500
01/0220015035002000
02/0399719511920938

مخطط التنمیة 
الریفیة

المستدامة

03/041030250128001100
04/0510832781361201211
05/0628004103210201100
06/071350300165010600

م2007/م2006من انجاز الطالبة اعتمادا على معطیات القسم الفرعي الفالحي لدائرة جندل للموسم الفالحي :المصدر

بالبلدیة المقتناة ، أن ھناك عدم استقرار في أعداد خالیا النحل )92(تظھر معطیات الجدول رقم 
خالل المخطط الوطني للضبط أي م 2002/م2001لموسم الفالحي في اانخفضھابحیث أن عدد

م كان ھناك ارتفاعا مستمرا2003/م2002و التنمیة الفالحیة؛ ثم ابتداء من الموسم الفالحي 
خلیة و التي تحصل علیھا المربون في إطار المخططین التنمویین 3210:ألعدادھا و الذي بلغ

ما كان علیھ و ذلك في الموسم الفالحي لكن حدث أن انخفض ھذا العدد إلى نصف 
، أي أن تربیة النحل بالبلدیة تراجعت على الرغم من الجھود المبذولة من طرف م2007/م2006

.السلطات و المصالح المعنیة إلنجاح ھذا الفرع من اإلنتاج الحیواني لعدة أسباب
رغة لتربیة النحل، دون فبعد أن كان كل فالح یقدم ملفا كامال یحصل على خالیا مملوءة و فا

الحرص عن سؤالھ عن ضرورة تحكمھ في ھذا الفرع من اإلنتاج كشرط الستفادتھ من الدعم 
أن بعض المادي فكان أن ظھرت عدة مشاكل عاقت دون تطویر ھذا الفرع و التي من أھمھا

الحیوانیة، إذ ا یجیدون بالفعل ھذا الفرع من التربیة لتربیة النحل لم یكونوخالیاالمستفیدین من 
النحل ماتت لعدة أسباب معظم فصائلكانت بمثابة تجربة یدخلونھا دون درایة؛ نتج عنھا أن 

أھمھا وضعھا في أماكن غیر مالئمة لنموھا كحواف الطرقات إضافة إلى موجة البرد الناتج 
بین الكیفیة من سقوط الثلوج التي ال یتحملھا النحل، و أخیرا الخبرة القلیلة أو عدم درایة المر

الصحیحة في تربیة النحل و كیفیة االعتناء بھ مما یفسر تراجع إنتاج العسل بالبلدیة ما بین 
م رغم أن مدیریة المصالح الفالحیة حاولت تدارك ذلك بأن 2007/م2006م إلى 2001/م2000

یكن دعت المربین للتقدم على مستوى مصالحھا لالستفادة من تكوین في ھذا الفرع لكن ذلك لم
. إال بعد أن باءت ھذه التجربة بالفشل من خالل موت الكثیر من الفصائل

:ریتربیة األحصنة و الحم-6
وسیلة من وسائل العمل الفالحي في المناطق النائیة و المعزولة ر یتعتبر األحصنة و الحم

ات الفالحیة، و بالبلدیة خاصة تلك التي ال تتوفر على طرق مواصالت مھیأة تسمح بنقل المنتج



ھي أیضا وسیلة نقل الماء و الحطب المخصص للطھي و التدفئة علما أن البلدیة ال تزال تعان 
.من نقص الماء و انعدام الغاز الطبیعي بھا على مستوى مختلف مناطقھا خاصة النائیة منھا

نظر الجدول و یستعمل ھذا النوع من الحیوانات كذلك في الحرث و في تھیئة التربة للزراعة، ا
.)93(رقم 

تطور تربیة أعداد الحیوانات المستخدمة في النقل و الحرث في بلدیة جندل : )93(جدول رقم 
م2007/م2000خالل الفترة 

الموسم الفترة
الفالحي

البغالاألحصنة
) رأس(

ریحملا
) رأس(

المخطط الوطني للضبط
والتنمیة الفالحیة

)سنة2-(أحصنة 
)رأس(

مھر
)سرأ(

المجموع
)رأس(

00/011117311149
01/021920371455
02/032722491763

مخطط التنمیة الریفیة
المستدامة

03/041923421268
04/051214263351
05/061415292757
06/07127192551

م2007/م2006قسم الفرعي الفالحي لدائرة جندل للموسم الفالحي من انجاز الطالبة اعتمادا على معطیات ال:المصدر

یعتبر استعمال ھذا النوع من الحیوانات في الفالحة بمثابة المؤشر الذي یدل على المستوى 
المعیشي المتدني ألھالي المناطق المبعثرة إذ تعد بمثابة الوسیلة األساسیة المستخدمة في 

صة في المناطق النائیة حیث یعتمد علیھا األھالي في جلب الماء األعمال الفالحیة المختلفة خا
و الحطب؛ و الذین یعتبران الموردین الطبیعیین النادرین بالمناطق الجبلیة و السفوح بالبلدیة؛ 

یظھر أن ھناك اختالفا في أعدادھا من موسم فالحي آلخر لكنھ تغیر غیر )93(و الجدول رقم 
ذا النوع من الحیوانات المستخدمة یتمثل في األحمرة بالنسبة لكل معتبر؛ و یبقى أكبر عدد لھ

المواسم الفالحیة نظرا ألنھا تؤدي دورا ھاما في القیام باألعمال الفالحیة بالمناطق النائیة التي 
یصعب فیھا استخدام المیكنة الزراعیة و تستخدم كذلك في نقل مختلف البضائع و في تسھیل 

.  في التزود بكل من المیاه و الحطبحركة التنقل لألھالي و

استعمال آالت العباس لصعوبةأوالدالحبوب بطریقة تقلیدیة شمالر في عملیة درسیاستعمال الحم: )38(صورة رقم 
.المزروعة و للظروف االجتماعیة الصعبة بھالصغر المساحاتالحصاد،

م2007جویلیة صورة مأخوذة في 



:اإلنتاج الحیواني بالمزرعة النموذجیة: نیاثا
:تربیة األبقار بالمزرعة النموذجیة

یقتصر اإلنتاج الحیواني الموجھ لالستھالك البشري بالمزرعة النموذجیة على تربیة األبقار و 
م، أي منذ تاریخ إنشائھا و استمر ھذا الدور الفعال الذي 1963التي كانت مزدھرة منذ سنة 

خاصة في سنوات السبعینیات و الثمانینیات حیث كانت توجھ إلى تلبیة االحتیاجات كانت تؤدیھ 
من الحلیب لسكان سھل الشلف األعلى، و كانت تمون حتى مصانع مشتقات الحلیب، و التي 

منھا مصنع بسترة و تعبئة الحلیب ببلدیة سیدي لخضر و بلدیة بئر ولد خلیفة  و مصنع 
بر دلیل على الدور الھام الذي كانت تؤدیھ تحصلھا على شھادة و أك. الیاغورت ببلدیة عریب

م، تمثل في المرتبة األولى في تربیة األبقار على 1996/م1995شرفیة في الموسم الفالحي 
.المستوى الوالئي لذلك الموسم الفالحي

لكن بعدھا أصبح أعداد األبقار بالمزرعة النموذجیة یتناقص بصفة مستمرة و لم تعد تؤدي 
رأسا، 24:م2001/م2000الدور الذي وجدت ألجلھ، حیث أنھ بعد أن كان في الموسم الفالحي 

رؤوس  6:رأسا، و في المواسم الثالثة الموالیة لم یكن سوى41:ارتفع في الموسم الموالي إلى
رأسا فقط؛ و نفس الشيء بالنسبة إلنتاج الحلیب 21:م كان2007/م2006و في الموسم الفالحي 

لترا، انخفض بشكل كبیر بحیث أنھ 30952:م2001/م2000عدما كان في الموسم الفالحي الذي ب
ما كان علیھ في %12لتر أقل من 3000:م لم یمثل سوى2007/م2006في الموسم الفالحي 

م و الراجع إلى عدة أسباب أھمھا غالء األعالف المخصصة 2005/م2004الموسم الفالحي 
عنصر البشري المؤھل لتربیة ھذا النوع من الثروة الحیوانیة و عدم لھا، و بیع بعضھا و قلة ال

الصرامة في تسییر المزرعة و نقص الرقابة علیھا من طرف المدیریة و الفرع اإلقلیمي لھا و 
الذي فتح المجال للتالعب في التصریح بكمیة اإلنتاج الزراعي و الحیواني على حد سواء و 

للمزرعة النموذجیة مما استوجب استبدالھ بآخر و الذي وجد الذي تواطأ فیھ المدیر السابق
نفسھ أمام ھیأة ضعیفة و منھكة یصعب تسییرھا و إعادة التحكم فیھا خاصة و أن العمال فقدوا 

الثقة فیمن یسیرھم  بحیث أنھ لم یعد یعني لھم المصداقیة التي یحض بھا عادة مسؤول أي 
.  ھیأة



م2007/م2000رؤوس و إنتاج األبقار بالمزرعة النموذجیة خالل الفترة تطور أعداد : )94(جدول رقم 
الفترة

الموسم 
الفالحي

األبقار الحلوب

رة
بق

)
س

رأ
( G

én
is

se
ور1
ث

)
س

رأ
( Ta

ur
ea

ux
2

ر 
صغی

ر 
ثو

ج 
نتا

 إل
ص

ص
مخ

حم
الل

)
س

رأ
( Ta

ur
illo

ns
3

Ve
au

x4 جل
ع

)
س

رأ
(

Ve
lle

s5 جلة
ع

)
س

رأ
 (

المجموع
الكلي

)رأس(

اج
إنت ب
حلی

ال
)ل(

المخطط 
الوطني 
للضبط

والتنمیة 
الفالحیة

BLM6

ساللة مستوردة
)رأس(

BLA7

+) ساللة مھجنة(
BLL8

)رأس()ساللة محلیة(

وع
جم

الم )
س

رأ
 (

00/015712300452430952
01/02018184011084110800
02/030660000063000

مخطط التنمیة 
یفیةالر

المستدامة

03/040660000063000
04/050660000063400
05/0606600055162000
06/0707712416213000

م2007/م2006معطیات القسم الفرعي الفالحي لدائرة جندل للموسم الفالحي + مدیریة المصالح الفالحیة معطیات:  المصدر

أبقار أما األبقار المخصصة 7:م، و كان عدد المحلیة و المھجنة یبلغ2001/م2000أبقار حلوب على مستوى المزرعة في الموسم الفالحي 5م استیراد ت
األبقار بقرة، وبلغ عدد18:بقرة و في الموسم الفالحي الموالي ازداد عدد األبقار الحلوب لیصل12:إلنتاج اللحوم الحمراء لنفس الموسم فكانت

بقرة  و ابتداء من الموسم الموالي، لم تكن المزرعة تحتوي  إال على أعداد األبقار الموجھة إلنتاج الحلیب و التي كان 23:الموجھة للحوم الحمراء
ة منذ الموسم الفالحي ، تم بیعھا مع األبقار التي كانت موجھة إلنتاج اللحوم الحمراء حیث أصبحت المزرع)بقرة12(أبقار فقط و الباقي 6:عددھا
بقرات فقط، لیصبح 10:م و التي كان عددھا2006/م2005م تقتصر على األبقار الحلوب، لتظھر في الموسم الفالحي 2005/م2004م إلى 2003/م2002

.مبقرات إلنتاج اللحو4م ببقرة حلوب واحدة و 2007/م2006بقرة، ازدادت في الموسم  الفالحي 16:بذلك المجموع الكلي لھا

1 : Femelle âgée de plus de 11 mois n’ayant pas encore vêlée (mis bas).
2 : Mâle reproducteur de l'espèce bovine
3 : Jeune mâle de l'espèce bovine élevé et nourri intensivement pour la production de viande, abattu au poids d'environ 600 kg
4 : Petit de la vache
5 : Petite de la vache
6 : Bovin Laitier moderne
7 : Bovin Laitier Amélioré
8 : Bovin Laitier Local



نصیب الفرد من اإلنتاج الحیواني بالبلدیة في الموسم الفالحي : ثالثا
:م2007/م2006
من خالل ھذا العنصر معرفة نصیب الفرد من اإلنتاج الحیواني بالبلدیة اعتمادا على حاولنا 

معاییر الدیوان الوطني لإلحصاء، من خالل حساب كل من إجمالي االستھالك و كمیة العجز 
ي اإلنتاج و نسبة االكتفاء الذاتي، اعتمادا على الحصة المثالیة المقدرة من طرف أو الفائض ف

الدیوان الوطني لإلحصاء من خالل التحقیق الذي قام بھ حول نفقات االستھالك الغذائي لسنة 
.)95(م على المستوى الوطني و النتائج المتحصل علیھا موضحة بالجدول رقم 1988



م2007/م2006یب الفرد من اإلنتاج الحیواني المحلي و نسبة االكتفاء الذاتي  في الموسم الفالحي تقدیر نص: )95(جدول رقم 

1نوع المنتوج
)ق(اإلنتاج 

2
عدد السكان 

)نسمة(

3
نصیب الفرد من اإلنتاج 

)سنة/فرد/كغ(المحلي 

4
)ONS(الحصة المثالیة 

سنة/فرد/كغحسب

5
إجمالي االستھالك 

)ق(

6
الفائض في كمیة العجز أو
)ق(اإلنتاج 

7
نسبة االكتفاء 

(%)الذاتي 
250لحوم حمراء

29838

0.848.992682.44-2432.449.32
3187.421.54-500.1710.853237.42لحوم بیضاء

261.418023870.454129.6326.76لتر78000حلیب

3000001005.43بیض
بیضة 60وھو یعادل (3

=احدةأي بیضة و
)غ50

895.14299104.8633514.31

6002.01)كغ(عسل 
معطیات المصلحة التقنیة للبلدیة  +م2007/م2006من انجاز الطالبة اعتمادا على معطیات القسم الفرعي الفالحي لدائرة جندل للموسم الفالحي :المصدر

.لماعزلحوم ا+ لحوم األغنام + لحوم األبقار = اللحوم الحمراء
.لحوم الدجاج= اللحوم البیضاء

.حلیب الماعز+حلیب األبقار= الحلیب
ONSحسب ) غ50= بیضة ألن معدل وزن البیضة الواحدة 60یعادل (كغ من البیض في السنة 3
م2007/م2006القسم الفرعي الفالحي لدائرة جندل للموسم الفالحي حسب معطیات- 1
م2006البلدیة فيعدد سكان: سب المصلحة التقنیة للبلدیةجندل حإحصاء السكان لبلدیة - 2
)سنة/فرد/كغ(100×] عدد السكان /اإلنتاج المحلي = [نصیب الفرد من اإلنتاج المحلي - 3
م1988تحقیق حول نفقات االستھالك الغذائي للدیوان الوطني لإلحصاء سنة :(ONS)الحصة المثالیة حسب - 4
100] /عدد السكان × (ONS)الحصة المثالیة للفرد حسب )=[ق(إجمالي االستھالك - 5
االستھالك إجمالي -اإلنتاج المحلي )= ق(فائض أو عجز اإلنتاج - 6
100× ] إجمالي االستھالك / اإلنتاج المحلي = [ نسبة االكتفاء الذاتي - 7



حمراء و البیضاء على معطیات الجدول تظھر أن البلدیة لدیھا عجزا كبیرا في إنتاج اللحوم ال
حد سواء من خالل كمیة العجز التي ظھرت بقیمة سالبة بالنسبة للحوم الحمراء و التي تمثلت 

قنطارا و نسبة 3187.42-:قنطارا و بالنسبة للحوم البیضاء كانت بقیمة2432.44-:بقیمة
أما إنتاج الحلیب ،بالنسبة للحوم البیضاء%2و للحوم الحمراء%10االكتفاء الذاتي لم تتعدى 

54129.6:م تمثل في2007/م2006و البیض فشھدت البلدیة فائضا منھما في الموسم الفالحي 
،%326.76:لتر حیث أنھ فاق االحتیاج المحلي للسكان و الذي كان بنسبة اكتفاء ذاتي تساوي

نت قیمتھ أنھا فاقت نسبة االكتفاء الذاتي؛ و بالنسبة إلنتاج البیض فقد سجل فائضا كاأي 
، أي أنھا كانت أضعاف المعدل و %33514.31:ق بنسبة اكتفاء ذاتي تمثلت في299104.86

یوجھ ھذا الفائض في اإلنتاج في تزوید الباعة المتخصصین في بیع البیض عبر مختلف بلدیات 
الوالیة خاصة البلدیات السھلیة التي تعتبر بلدیات ذات وظیفة تجاریة و في تزوید كل من 

خابز و صانعي الحلوى بالوالیة أما الفائض في إنتاج الحلیب فیوجھ لمصانع الحلیب و الم
مشتقاتھ خاصة المختصة في إنتاج الیاغورت و یتم توجیھھ كذلك إلى مصانع مختصة في 

بسترة الحلیب ووضعھ في أكیاس لتسھیل تسویقھ لالستھالك الیومي، و أشھر الملبنات بالوالیة 
بنة عریب التابعة للقطاع العام و ملبنة ونیس التابعة للقطاع الخاص ببلدیة تتمثل في كل من مل

. بئر ولد خلیفة و التي أنشئت من خالل المخطط الوطني للضبط و التنمیة الفالحیة بالوالیة

:مواد تغذیة األنعام:رابعا
:مواد تغذیة الدجاج-1

: خصص لھھناك نوعان من مواد التغذیة للدجاج حسب اإلنتاج الم
یساعد في زیادة اإلنتاج:(Ponte)غذاء دجاج البیض -
یستعمل على ثالثة مراحل حسب مراحل نموه: (P.Chair)غذاء دجاج اللحم -

یستعمل من الیوم األول حتى الیوم العاشر؛ استھالك : Démarrageغذاء المرحلة االبتدائیة -1
دجاجة/یوم/غ20:ھذه المرحلة یكون

یستعمل ابتداء من الیوم الحادي عشر حتى الیوم الثاني و : Croissanceلة النمو غذاء مرح-2
دجاجة/یوم/غ100:األربعون؛ االستھالك

یستعمل من الیوم الثالث و األربعون حتى الیوم الخمسون؛ : Finitionغذاء نھایة النمو -3
دجاجة    /یوم/غ150:االستھالك

أو للبیض، ضروریة لرفع كمیتھما و للحم تعتبر مواد تغذیة الدجاج سواء المخصص
.جودتھما، لكن ھذا الفرع من اإلنتاج الحیواني عرف تراجعا بسبب غالء مواد التغذیة

:تطور أسعار مواد تغذیة األنعام-2
تطور أسعار مواد تغذیة األنعام لبعض المواسم الفالحیة: )96(جدول رقم 

نوع األنعام
المواسم الفالحیة

م2007/م2006م2004/م2003م2003/م2002
نخالةتغذیة مركزةنخالةتغذیة مركزةنخالةتغذیة مركزة

200010003500150045001500أبقار

200010002500150028001500أغنام

300015002000دجاج
م 2007/م2006معطیات القسم الفرعي الفالحي لدائرة جندل للموسم الفالحي : المصدر



، یعطینا فكرة عن أسعار تغذیة األنعام لثالثة مواسم فالحیة، و الذي یظھر )96(الجدول رقم 
أن أسعار التغذیة المركزة في ارتفاع مستمر لكل من األبقار و األغنام أما مواد تغذیة الدجاج 

م، انخفضت في الموسم الموالي و عادت 2003/م2002فكانت مرتفعة في الموسم الفالحي 
م، أما أسعار النخالة و التي تستعمل كغذاء 2007/م2006الرتفاع من جدید في الموسم الفالحي ل

مركز مع الشعیر لكل من األبقار الحلوب لیزید منسوب الحلیب الذي تدره، و بالنسبة لألغنام 
المخصصة إلنتاج اللحم و الذي یسرع من نموھا؛ فارتفاعھا مقبول عموما یستطیع المربون 

.تحملھ
ھذا االرتفاع الطفیف أو الكبیر ألسعار تغذیة األنعام یرتبط أساسا بوفرتھا في األسواق المحلیة 

.التي تقتنى منھا، فكلما بعد مكان اقتناؤھا ازداد سعرھا، نظرا لتكلفة النقل

:األنعاماألمراض التي تتعرض لھا-3
ت أعدادا منھا؛ موضحة تتعرض األصناف الحیوانیة إلى بعض األمراض التي تتسبب في مو

. )97(بالجدول رقم 

األمراض التي تعاني منھا األصناف الحیوانیة بالبلدیة   : )97(جدول رقم 
األمراضاإلنتاج الفالحي

اإلنتاج الحیواني

األبقار
Brucelloseالحمى المالطیة 

Rageالكلب 
Fièvre Aphteuseالحمى القالعیة 

األغنام
Claveléeالجدري 
Fièvre Aphteuseالحمى القالعیة 

Galeالجرب 

Marekمرض مارك الدجاج
Gambourouمرض قمبورو 

varoisالفاروا النحل
المرشد الفالحي بھا م اعتمادا على 2007/م2006معطیات القسم الفرعي الفالحي لدائرة جندل للموسم الفالحي : المصدر

بالبلدیة لعدة أنواع من األمراض التي تؤثر على أعدادھا و على تتعرض األصناف الحیوانیة 
جودة إنتاجھا و التي تمس كل األنواع الحیوانیة، لكن على الرغم من ذلك فان البیاطرة التابعین 

للقطاع العام و الخاص على حد سواء في ھذا المجال لم یدخروا أي جھد للسیطرة علیھا و 
ذلك أن اإلصابة بالمرض في تراجع مستمر من موسم فالحي معالجتھا و لعل أكبر دلیل على

القضاء على األمراض المتعلقة باألنواع الحیوانیة سھلة مقارنة باألصناف " آلخر، ذلك أن 
النباتیة بفضل إمكانیة استعمال التلقیح و المضادات الحیویة التي تستھلك من طرف القطعان 

مراض الذي تعرضت لھ األصناف الحیوانیة في و شكل مرض الكلب أكثر األ1".الحیوانیة
المواسم الفالحیة الماضیة خاصة منھا األبقار و الذي تسبب فیھ كالب الحراسة غیر الملقحة و 

تم في ھذا الصدد تجنید البیاطرة في تخصیص أیام تحسیسیة للمربین و كان ذلك من خالل 
العناصر المصابة عن األخرى عمل جواري اقتضى الذھاب للمربین و شرح األھمیة من عزل

و أھمیة التلقیح لكل األصناف الحیوانیة حتى تلك التي ال تدخل في اإلنتاج الحیواني كونھا في 
.احتكاك مباشر ببعضھا

1:Pierre George 62، مصدر سابق، صفحة



:الثانيخالصة الجزء
تعاقب قوانین العقار الفالحي بالبلدیة أسفر عن نتائج سلبیة صعبت من التحكم في األراضي 

. لھا بما یسمح بزیادة إنتاجھا و بتطویر القطاع الفالحي بھاالفالحیة و استغال
استفاد منھا قدماء المجاھدین و أرامل ) مزرعة11(قانون إعادة الھیكلة بالبلدیة، أسفر عن 

الشھداء و المستخدمین السابقین باألراضي الفالحیة؛ لكنھا غیر مستغلة بكاملھا إذ أن األراضي 
مزرعة بن سي عیسى لم تسوى وضعیة مالكھا لحد اآلن و ھو الفالحیة التي كانت تابعة ل

ھكتارا یمكن 370شيء یشكل عائقا كبیرا في وجھ التنمیة بالبلدیة خاصة و أن مساحتھا تفوق 
. أن تكون إمكانیة فالحیة ال یستھان بھا

ع الخاص البنیة العقاریة الحالیة بالبلدیة؛ عبارة عن مستثمرات فالحیة فردیة و جماعیة و القطا
. من إجمالي المساحة الفالحیة%69و المزرعة النموذجیة، و یمتلك القطاع الخاص أكثر من 

من المساحة الزراعیة المستغلة فعال في الموسم الفالحي %13لم تتعدى المساحة المرویة 
، و لكنھا أكثر من الموسم الفالحي السابق؛ أي أن ھناك جھودا مبذولة في ھذام2007/م2006

الصدد لترقیة الري الفالحي بالبلدیة من خالل إدراج الري بالتقطیر و الري بالرش الذي ساھم 
.في الرفع من مستوى و جودة اإلنتاج الزراعي بالبلدیة

تستغل المساحة الزراعیة بالبلدیة في زراعات مختلفة من أھمھا المحاصیل السنویة و الدائمة، 
اسعة و التي من أھمھا زراعة الحبوب و األعالف و و یركز الفالحون على المحاصیل الو

الخضر خاصة محصول البطاطا، و الذي ھو في تطور مستمر من حیث المساحة و اإلنتاج و 
. التقنیات المستخدمة

توجھ الفالحین بالبلدیة نحو إنتاج البطاطا و الذي ظھر من خالل بحثنا، أكسبھم خبرة و تحكما 
خاصة و أنھم طوروا تقنیات بسیطة تفیدھم في االحتفاظ في ھذا النوع من الزراعة، 

خاصة بالنسبة بمحصولھم أكبر مدة ممكنة قبل تسویقھ بما یتطلبھ قانون العرض و الطلب،
للفالح متوسط الدخل و الذي لم تسنح لھ الفرصة بالتحصل على الدعم لالستفادة من غرفة 

.تبرید
في ھذا المجال و على اقتناء أفضل موین الالزأصبح الفالحین أكثر حرصا على تحصیل التك

الدرنات و أجودھا للزرع، إذ أصبحوا یركزون على عدة نقاط بالنسبة لخصائصھا، كمستوى 
التخزین و الحجم و عدد الدرنات عند النضج و مقاومة األمراض؛ إضافة إلى مكافحة 

لمصالح المعنیة و تجنید إلى مراقبة اإلنتاج من طرف ااألمراض التي تصیبھا، إضافة كذلك 
مھندسون و تقنیون في مجال اإلرشاد الفالحي بتوجیھ الفالح إلى أسالیب العالج الواجب 

.   المحصولإتباعھا  و الكمیات الواجب استعمالھا و الوقت المالئم لذلك و كیفیة حفظ و تخزین
یتھ و كمیتھ بفضل استطاع الكثیر من الفالحین بالبلدیة التحكم في تحسین اإلنتاج و نوع

التشجیع المادي للدولة و اإلرشادات القیمة التي قدمھا لھم العمال في مختلف المصالح الفالحیة 
؛ لكن یجب اإلشارة رغم ذلك إلى إنھاك األراضي الفالحیة المستمر و الذي و تقیدھم بھا

ألراضي سیؤدي إلى إفقادھا العدید من خصائصھا و خصوبتھا، و الذي أدت إلیھ تجزئة ا
الفالحیة، حیث نجد أحیانا مستثمرة فالحیة جماعیة یلجأ مستفیدیھا إلى تقسیم أراضیھا فیما 

بینھم، و عند الزرع ال یأخذون بعین االعتبار الدورة الزراعیة المھمة في استراحة األراضي 
الفالحیة و استرجاعھا لخصوبتھا خاصة عند زرع محصول البطاطا المنھك لألراضي 

.ة في مواسم فالحیة متعاقبةالفالحی



قلة الخبرة في ونقص الصیانةوعدم كفایتھ: العتاد الفالحي بالبلدیة، یعاني من عدة مشاكل
استعمالھ من طرف بعض الفالحین، و عدم استبدالھ عند تلفھ في أغلب األحیان و الذي یرجع 

.و عدم توفرھا أحیاناأحیانا باإلضافة إلى التھاون إلى قلة قطع الغیار و غالء أسعارھا
و بعض الحشرات التي األعشاب الضارةوتعاني الزراعة بالبلدیة من انتشار بعض الفطریات

تصیب المحاصیل الزراعیة في مختلف أطوار نموھا، و التي یكون لھا انعكاسا سلبیا على 
فالحي إضافة كذلك إلى ریاح السیروكو التي أدت في الموسم الكمیة اإلنتاج و نوعیتھ،

م إلى سقوط براعم الثمار لألشجار المثمرة في فترة اإلنبات فلم تعطي أي إنتاج؛ 2007/م2006
.الشيء الذي یستدعي التفكیر في ضرورة إقامة مصدات الریاح لتفادي آثارھا السلبیة

یولي فالحوا البلدیة أھمیة كبیرة في مكافحة خطر اآلفات الزراعیة المختلفة، و الذي أظھره 
.عمالھم لألسمدة، و المبیدات على اختالف أشكالھا مقارنة بباقي فالحي الدائرةاست

یعاني التسویق الزراعي بالبلدیة من عدة مشاكل، أھمھا قلة الھیآت و المؤسسات الفالحیة و 
.مراكز التسویق بھا، إضافة إلى مراكز اقتناء األسمدة و المبیدات و قطع غیار العتاد الفالحي

أدى إلى ار المبیدات و األسمدة و مواد تغذیة الثروة الحیوانیة الموجودة بالبلدیة، ارتفاع أسع
.تراجع إنتاجھا و عدم كفایتھ

تتوفر البلدیة على شبكة طرق معتبرة، تجعل منھا قطبا مھما في التنمیة الفالحیة و تسمح لھا 
، و ھي في حالة حسنة باالتصال باألقطاب المؤثرة و المساھمة ھي األخرى في تنمیة البلدیة
. تسھل تنقالت األشخاص و نقل البضائع و المنتجات الفالحیة المختلفة

رغم مختلف المشاكل التي تعاني منھا العملیة الفالحیة بالبلدیة إال أن العدید من المنتجات 
ي الفالحیة اإلستراتیجیة؛ و التي یكثر علیھا الطلب حققت فائضا في اإلنتاج في الموسم الفالح

م حسب معاییر الدیوان الوطني لإلحصاء، فمحصول البطاطا بالبلدیة ھو بالفعل 2007/م2006
. ثروة اقتصادیة  تكفي االحتیاجات المحلیة، و یمكن االعتماد علیھا في تموین بلدیات أخرى

سجل القمح بنوعیھ ھو اآلخر فائضا في اإلنتاج بنسبة اكتفاء ذاتي فاقت المعدل؛ رغم استبدال 
البطاطا، الشيء الذي یدل على خصوبة األراضي التي حصولالكثیر من مساحاتھ لصالح م

.یزرع بھا
زراعة الزیتون و إنتاج الزیت ألول مرة بالبلدیة، و الذي فاق بكثیر معاییر الدیوان الوطني 
لإلحصاء، و الذي أظھره الفائض في اإلنتاج و نسبة االكتفاء الذاتي المرتفعة، یؤكد خصوبة

.األراضي التي أقیم بھا و یظھر كذلك دور القطاع الخاص في الفالحة بالبلدیة
البلدیة لدیھا عجزا كبیرا في إنتاج اللحوم الحمراء و البیضاء، ظھر من خالل نسبة االكتفاء 

بالنسبة للحوم البیضاء، على %2و لم تتعدىللحوم الحمراء%10الذاتي التي لم تتعدى 
بلدیة كانت في مواسم فالحیة مضت تعرف بتربیة األبقار الحلوب و الرغم من أن ال

الحصول علىالمخصصة إلنتاج اللحم؛ و ھي تتوفر على منشآت و إسطبالت مھیأة تسمح من 
نفس الكمیة و الجودة التي كانت تعطیھا، إن تم االھتمام بتنمیة المراعي الطبیعیة و 

. ھااالصطناعیة، و الخفض من أسعار مواد تغذیت
المزرعة النموذجیة بالبلدیة، تؤدي ھي األخرى دورا فعاال في الفالحة بھا بما تقوم بھ من 

تجارب لتدعیم و تحسین إنتاج الحبوب في كل أراضي سھل الشلف األعلى، و بما تشارك بھ 
من تجارب لصالح المعھد التقني للزراعات الكبرى، الذي یسعى إلى إیجاد أفضل أنواع 

.ثرھا إنتاجا و أنقاھاالحبوب و أك
تشارك المزرعة النموذجیة كذلك في كمیة اإلنتاج الفالحي بالبلدیة، لكنھا تعاني كمختلف 

القطاعات الفالحیة األخرى من عدة مشاكل منھا نقص المنشآت لحفظ العتاد الفالحي و الذي 



لتي تؤدي ھو في حالة حسنة، لكنھ یترك من دون تغطیة عرضة لمختلف العوامل المناخیة ا
.إلى إفساده و اإلسراع من مدة اھتالكھ

عدم الحزم في تسییر المزرعة النموذجیة و التالعبات التي تحدث من خالل عدم التصریح 
30بكمیة اإلنتاج و الضیاع في األراضي التي كانت تشملھا المزرعة تجسد من خالل فقدانھا 

.م2005/م2004ھكتارا في الموسم الفالحي 
راسة؛ تراجع بعض الزراعات المھمة ذات الثقل االقتصادي بالبلدیة و التي كانت أظھرت الد

ناجحة في مواسم فالحیة سابقة كزراعة الحمضیات و البقولیات و الخضر الجافة و المحاصیل 
الصناعیة و التي تدل على أن اھتمام الفالح بالعملیة الفالحیة أصبح یخضع إلى اعتبارات 

طویر الفالحة بالدرجة األولى، أحیانا یكون توجھھ نحو نوع زراعي أخرى غیر اعتبارات ت
معین بسبب تقلید لفالح آخر قام بزرعھ و أعطاه إنتاجا معتبرا، و الذي یتوجھ إلیھ الفالح المقلد 

.دون مراعاة نوعیة أراضیھ بما یتأقلم مع ما أراد زرعھ
على ذلك لسعیھ إلى تحقیق الربح تطلب نوع زرعي معین إلى عنایة كبیرة و عدم صبر الفالح 

. السریع مما یؤدي بھ إلى التغییر من نوع الزراعة المعتادة
لم تعد تطبق الخریطة الفالحیة بالبلدیة و التي كانت توكل إلى الھیآت الفالحیة و التي كانت 

التي تحدد لكل فالح تبرمج و تخطط أنواع الزراعات التي ستمارس في موسم فالحي معین و 
نوع الذي علیھ زرعھ بما تتطلبھ متطلبات السوق، إضافة إلى اعتبارات أخرى؛ كطبیعة ال

.أرضھ و نوعیة التربة بھا و أھم خصائصھا



المشاریع التنمویة و انعكاساتھا على              : " الجزء الثالث
"البلدیة 

استفادت منھا تركیبة المشاریع التنمویة التي : "الفصل األول
"بلدیة جندل

"انعكاسات المشاریع التنمویة على بلدیة جندل" :الفصل الثاني



:الثالثمدخل الجزء
الت في أنماط االستغالل و السیاسات المنتھجة و بعدة تحولمر القطاع الفالحي منذ االستقال

عانى كثیرا من تقارب الفترات التي فصلت تطبیق كل سیاسة إستراتیجیة بحیث لم تكد تظھر 
نتائج تطبیق السیاسة اإلستراتیجیة السابقة حتى یتم الشروع في اإلستراتیجیة الموالیة، مع عدم 

. ي تصبح أكثر نجاعة و نتائج ایجابیةإشراك الفالح و مدى تقبلھ المشاركة فیھا لك
م، تم الشروع بتطبیق سیاسة جدیدة من قبل الحكومة و ھي  2000لكن مع بدایة سنة ألفین 

إستراتیجیة التنمیة الشاملة التي تھدف إلى تثمین و تطویر القطاع الفالحي و تدعیم كل 
و تشترك فیھا كل المشاریع الخاصة بالقطاع الفالحي و التي تؤخذ على عاتق الدولة

:المؤسسات الحكومیة التابعة لوزارة الفالحة و التنمیة الریفیة و ممثلة في الھیآت التالیة
المدیریة العامة للغابات
المفوضیة العلیا لتنمیة االستبس
مفوضیة تنمیة الفالحة في المناطق الصحراویة
مدیریة المصالح الفالحیة للوالیة
و عمادة االمتیاز الفالحي

برامج التنمیة للمستثمرات الفالحیة و وحدات التثمین و اإلنتاج الفالحي محققة من طرف 
:المستثمرین و أصحاب المشاریع مع دعم مادي للدولة من خالل صنادیق ثالثة للتنمیة 

 الصندوق الوطني للضبط و التنمیة الفالحیة–FNRDA–1

 االستبسو مكافحة التصحر و تنمیة الرعي صندوق–FLDDPDS–2

 صندوق التنمیة الریفیة و تثمین األراضي عن طریق االمتیاز–FDRMVTC–3

تھدف ھذه البرامج للتنمیة الفالحیة إلى عدة أھداف أھمھا إعادة االعتبار للقطاع الفالحي، من 
خالل تشجیع االستثمار و إشراك الفالحین في العملیة اإلنتاجیة، بحیث یصبحون عنصرا 

االقتصاد المحلي و الوطني، و یرتقون إلى مصاف المتعاملین االقتصادیین، الشيء مساھما في
الذي یجعلھم أكثر تشبثا بالفالحة و یحفز السكان بالعودة إلى قراھم و خدمة أراضیھم و یالحظ 

:أن أھم النقاط التي تسعى ھذه البرامج إلى تحقیقھا ما یلي
تحسین وتطویر اإلنتاج واإلنتاجیة   -
الموجودة مكاناتاإلتثمین والحفاظ على -
و تحدیث التقلیدي منھاتكثیف أنماط الزراعة-

و تتمثل مساھمة الدولة من خالل الصندوق الوطني للضبط  والتنمیة الفالحیة  بتدعیم عدة 
:نشاطات فالحیة نذكر منھا

القمح بنوعیھ و تدعیم تدعیم زراعة الخضر خاصة البطاطا و زراعة الحبوب خاصة -
.                    استعمال التقنیات الحدیثة

تشجیع غرس األشجار المثمرة خاصة في مناطق السفوح و الجبال كأشجار الزیتون و -
. الكروم و الحمضیات

.تربیة النحل والدواجن-
.توفیر وسائل استغالل إنتاج الحلیب-

: صالح التنمیة الفالحیة فتتمثل مساھمتھا فيأما صنادیق الدولة الموجھة ل

1 : Le Fond National de Régulation et de Développement Agricole.
2 : Le Fond de Lutte contre la  Désertification et le Développement du Pastoralisme et le Développement de la  Steppe.
3 : Le Fond de Développement Rural et de Mise en Valeur des Terres par la Concession.



: دعم الفالحین في العملیة الفالحیة و ھذا من خالل
وتوفیر وتحسین جودة اإلنتاج الحیواني خاصة تربیة الدواجن و تربیة النحل الشتالت تاجإن

.لھااستعماحسن الموارد المائیة وعبئةخالل توتطویر الري الزراعي من يالفالحدالعتا

:و ھذا مما یجعل النشاط الفالحي ذو مورد اقتصادي فعال من خالل
.ورشات التحویلودعم إنشاء معاصر الزیتون و غرف التبرید 

اھتمت ھذه البرامج بالتطرق إلى كل الجوانب التي من شأنھا إنجاح العملیة اإلنتاجیة و تطویر 
اسیا، و ھدفت إلى الرقي باالقتصاد الوطني القطاع الفالحي و جعلھ موردا اقتصادا وطنیا أس

من خالل تطویر االقتصاد المحلي عبر تشجیع االستثمارات و المساھمات الفردیة و الجماعیة 
على مستوى البلدیات خاصة منھا ذات الطابع الفالحي مثلما ھو الحال بالنسبة لبلدیة جندل؛ فما 

جطار؟ و ھل أثمرت مختلف البرامج  النتائمقدار الدعم الذي حازت علیھ البلدیة في ھذا اإل
المرجوة منھا؟؛ فإننا سوف نتعرض لھا بالتفصیل في الفصل األول الخاص بتركیبة المشاریع 

التنمویة التي استفادت منھا بلدیة جندل، و نقصد بتركیبة المشاریع التنمویة كل المشاریع و 
مخطط الوطني للضبط و التنمیة الفالحیة و االستثمارات التي استفادت منھا البلدیة، في إطار ال

مخطط التنمیة الریفیة المستدامة و كذلك التطرق إلي المبالغ المالیة التي خصصتھا الدولة لذلك 
.و أنواع البرامج المنجزة أو التي ھي في طور االنجاز و الوضعیة المالیة لكل منھا



"اریع التنمویة التي استفادت منھا البلدیةتركیبة المش" : الفصل األول

:كیفیة االستفادة من دعم الدولة في إطار المخططات التنمویة: أوال
إلى المستثمرین في القطاع الفالحي و الذین موجھFNRDAدعم الدولة المادي من خالل 

ھم یمتلكون یمتلكون أراضي فالحیھ و ال یملكون المبالغ الالزمة النجاز مشاریعھم، حیث أن
بالنسبة (الحق من االستفادة من ھذا الدعم و الذي یكون مرتبطا بمدى تحقیق مختلف المشاریع 

، حیث یتم تحدید مختلف األعمال التي سیتم )لحصة المبالغ التي یدعمھا أصحابھا بأنفسھم
انجازھا من طرف المؤسسة المالیة المتخصصة، و الذي یكون محمیا من طرف ضمان 

من خالل العملیات االستثماریة المنتظر القیام ) یثبت أن المشروع ذو مردود جید(اقتصادي 
1:بھا و یتم ذلك عبر المراحل الثالثة التالیة

المراحل التي جاءت ضمن المشروع المقدم و یسمح ھذا الدعم مرتبط بمدى تطبیق- )أ
المعطیات المقدمة من طرف للمؤسسات المالیة المختصة و بعد القیام بالتأكد من صحة

المصالح المختصة، من التسدید لصاحب المشروع مباشرة بعد االطالع على األدوات التي 
.حصل علیھا فعال، و على الوثائق المنجزة فعال المقرة من طرف الممون

التسدید لھذا الدعم المالي مرتبط بمدى انجاز مختلف مراحل المشروع تدریجیا من -)ب
.في حدود مبلغ الدعم المالي الممنوحFNRDAطرف 

ھذا التسدید یتم نھائیا بعد التأكد النھائي من االنجاز الفعلي لمرحلة أو مراحل المشروع -)ج
المقدم و الذي استفاد من الدعم من طرف مدیریة المصالح الفالحیة و بعد تقدیم شھادة 

»الحصول على المنفعة l’attestation de services faits التي یجب أن تكون ممضاة من «
.طرف مدیر المصالح الفالحیة إلى المؤسسة المالیة المتخصصة و التي منحت الدعم المالي

ھذا فیما یخص كیفیة االستفادة من دعم الدولة، أما فیما یخص االستثمارات الموجھة للقطاع 
ي طبقت بالبلدیة و قیمة الدعم الفالحي ببلدیة جندل فقد تم التطرق إلى ذكر جملة المشاریع الت

المالي لكل منھا و النتائج التي خلصت إلیھا عملیة تطھیر الملفات و عدد الملفات التي أنجز 
.أصحابھا شھادات الحصول على المنفعة المحددة للعدد اإلجمالي للمشاریع المنجزة فعال

:االستثمارات الموجھة للقطاع الفالحي بالبلدیة: ثانیا
ادت بلدیة جندل كغیرھا من بلدیات الوطن و ذلك في إطار تدعیم القطاع الفالحي بھا من استف

جملة من المبالغ المالیة و التي تمثلت في دعم مختلف المشاریع التنمویة الفالحیة منذ الموسم 
م؛ و كان ذلك في إطار المخطط الوطني للضبط و التنمیة الفالحیة 2001/م2000الفالحي 

طرف صندوق الضبط و التنمیة الفالحیة و صندوق التنمیة الریفیة و تثمین المدعم من 
األراضي عن طریق االمتیاز؛ اللذان كانا یھدفان إلى تحقیق عدة أھداف من بینھا تدعیم اإلنتاج 

الفالحي النباتي و الحیواني و تكثیف إنتاج الحبوب و إنتاج الشتالت و تحسین السالالت 

1 : Guide des procédures – mise en œuvre d’un dossier de demande d’investissement par le fonds national de régulation et de
développement agricole- FNRDA- Mars 2003, page 5 et 6



و اإلنتاج الكبیر و استصالح األراضي في إطار االستفادة منھا من خالل الحیوانیة ذات الجودة
.   مخطط التنمیة الریفیة المستدامة

الملخص ألھم المشاریع التي استفادت منھا البلدیة و المبالغ المخصصة )98(انظر الجدول رقم 
.لكل منھا

البلدیة في إطار المخططات الدعم المالي الموجھ لتدعیم القطاع الفالحي ب: )98(جدول رقم
م2007/م2000التنمویة المختلفة خالل الفترة 

(%)نسبة الدعم المالي )ج.د(قیمة الدعم المالي البرامج
للضبط و المخطط الوطني 

PNDAلتنمیة الفالحیةا
24583600030.21

االستصالح عن طریق االمتیاز
Concessions

11855030014.58

PSD26195000032.21لتنمیةالمخطط القطاعي ل

Habitat rural355000004.37السكن الریفي

ریة للتنمیة االمشاریع الجو
PPDRالریفیة

15145070018.63

813287000100المجموع
م2007/م2006معطیات القسم الفرعي الفالحي لدائرة جندل للموسم الفالحي : المصدر

یتبین أن بلدیة جندل استفادت من مبالغ : )35(و الشكل البیاني رقم )98(لجدول رقم من خالل ا
مالیة ھامة ضمن المخططات التنمویة الوطنیة، تمثلت في جملة من البرامج التنمویة من 

813287000م بمبلغ إجمالي 2007/م2006م إلى الموسم الفالحي 2001/م2000الموسم الفالحي 
PSDالمخطط القطاعي للتنمیةإسھام مالي كان من خالل ونجد أن أكبر ؛ ج.د

و اعتنى ھذا المخطط ؛ %32.21:و الذي مثل نسبة دعم قدرت بـج.د261950000:بقیمة
القطاعي للتنمیة خاصة بالجانب االجتماعي من خالل انجاز مدرسة ابتدائیة و تجھیزھا 

ي و حفر اآلبار و إعادة تھیئة و شق الطرق و استصالح األراضةبمختلف التجھیزات الالزم
ج ضمن المخطط الوطني .د245836000:حصلت البلدیة على قیمة دعمكما البعض منھا؛

وجھت أساسا إلى تدعیم تكثیف الحبوب و تطویر األنظمة PNDAللضبط و التنمیة الفالحیة 
30.21:سبة؛ و الذي مثل ناالزراعیة و تحسین مستوى جودة المستثمرات الفالحیة و مردودیتھ

حصلت البلدیة على دعم في إطار استصالح األراضي عن طریق االمتیاز تمثل كذلك و %

245836000
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قیمة الدعم المالي (د.ج)

طبیعة الدعم المالي

(35): طبیعة االسھامات المالیة في بلدیة جندل في اطار المخططات  شكل رقم
2000م/2007م التنمویة خالل الفترة

PNDA

Concessions

PSD

Habitat Rural

PPDR



من %14.58: ج و الذي مثل نسبة.د118550300:في محیط سیدي جلول بغالف مالي بلغ
حصلت المشاریع الجواریة للتنمیة الریفیة على دعم إجمالي كماالمقدمة، إجمالي المبالغ المالیة 

من جملة إسھامات الدولة من خالل مختلف %18.63ج أي بنسبة .د151450700:بـمقدر 
حضي ھو برنامج السكن الریفي نجد أن مؤسساتھا و الصنادیق المخولة بالدعم، و أخیرا 

من جملة % 4.37:نسبةأي بج .د53500000:تمثل فيدعم المالي و الذيالاآلخر بھذا
، البعض منھافي إنشاء مساكن ریفیة جدیدة و في تھیئة ي ساھم اإلسھامات المالیة للبلدیة و الذ

العون لسكان الریف في حالة الكوارث الطبیعیة كالفیضانات، و كان لمختلف ھذه یدو في مد
الكبیر في نفوس السكان و في تغییر و تحسین المستوى البرامج و األغلفة المالیة األثر 

حسین اإلنتاج الفالحي و تشجیع تطویر التقنیات و من خالل تھماالقتصادي و االجتماعي ل
الوسائل الفالحیة المختلفة التي دعمتھا مخططات التنمیة الوطنیة من خالل البرامج المقترحة و 

.ھاتبعین االعتبار المبادرات الفردیة و الجماعیة و دعمتالتي أخذ
حین لالستفادة من الدعم و فیما یلي سوف نتطرق إلى عدد الملفات التي قدمت من طرف الفال

لبلدیات دائرة جندل لمعرفة PNDAالمالي في إطار المخطط الوطني للضبط و التنمیة الفالحیة 
.مكانة البلدیة في برامج الدعم ھذه و العدد الذي قبل منھا

: PNDAالمخطط الوطني للضبط و التنمیة الفالحیة -1
ببلدیة جندل مقارنة FNRDAادة من دعم عدد الملفات التي قدمت لالستف): 99(جدول رقم

م 2007/م2000ببلدیات الدائرة خالل الفترة 
النسبة المجموع00/0101/0202/0303/0404/0505/0606/07البلدیة

(%)
1552111135717161057966.40جندل

3161272805060416218.58واد الشرفة
2136322803060513115.02بربوش
207308172113252819872100المجموع

م2007/م2006معطیات القسم الفرعي الفالحي لدائرة جندل للموسم الفالحي : المصدر

قام مسؤولي القسم الفرعي الفالحي  لبلدیة جندل منذ انطالق المخططات التنمویة المختلفة 
الحي؛ تمثل في تنظیم أیاما إعالمیة و خرجات بدور تحسیسي فعال في إطار تدعیم القطاع الف

میدانیة لتحسیس الفالحین بأھمیة االستفادة من ھذه المخططات لما لھا من أثر ایجابي على 
تطویر مستوى األداء الفالحي و رفع اإلنتاج بالبلدیة و الذي سوف یكون لھ انعكاسات 

حول شروط ةم بالمعلومات الالزماقتصادیة و اجتماعیة لھم و قاموا إضافة إلى ذلك بتزویدھ
االستفادة من الدعم، لیتلقوا بعد ذلك الطلبات من طرف المھتمین بتسجیل أنفسھم؛ فكان أن 

طلبا لالستفادة من الدعم 579:م 31/12/2007م إلى غایة 2000سجلت البلدیة منذ جویلیة 
لة الملفات المقدمة من جم%66.40الفالحي مثلما یظھره الجدول السابق و الذي مثل نسبة 

على مستوى الدائرة مما یؤكد الوظیفة الفالحیة لسكانھا و اھتمامھم بالفالحة و یعطینا فكرة عن 
جذب البلدیة للسكان واحتلت بلدیة واد الشرفة المرتبة الثانیة في عدد الملفات المقدمة ثم بلدیة 

م 2000ملفا منذ جویلیة 872:بربوش لیكون بذلك عدد الملفات المقدمة على مستوى الدائرة
فكان بذلك عدد ةللشروط الالزمام؛ تم إلغاء البعض منھا لعدم استیفائھ2007حتى نھایة سنة 

579:ببلدیة جندلPNDAالمستثمرات المنخرطة في المخطط الوطني للضبط و التنمیة الفالحیة 



وضا مثلما توضحھ ملفا مرف73مستثمرة فالحیھ قبل معظمھا و رفض بعضھا و الذي تمثل في 
). 100(معطیات الجدول رقم 

االستثمارات الموجھة لتدعیم القطاع الفالحي بالبلدیة في إطار مخططي : )001(جدول رقم
م 2007/م2000خالل الفترة ) PDRDو PNDA(التنمیة الفالحیة و الریفیة 

المشاریع 
المدعمة

المشاریع 
)ج.د(FNRDAم قیمة الدع)ج.د(تكلفة االستثمار المرفوضة

المنجزالمقومالمنجزالمقومالنسبةالعددالنسبةالعدد
50687.397312.61813287000296441000466936000245836000
م2007/م2006معطیات القسم الفرعي الفالحي لدائرة جندل للموسم الفالحي من انجاز الطالبة اعتمادا على :المصدر

طلبا حضي بالقبول لالستفادة من الدعم المالي للـ 506أن )001(یتضح من الجدول رقم 
FNRDA لعدم رفضاملف73المقدمة و من إجمالي الملفات %87.39و الذي مثل نسبة

ج لجملة .د813287000:، قدرت تكلفة االستثمار بـةاستیفائھا الشروط القانونیة الالزم
466936000:أما قیمة الدعم المقدر منھا فقدر بـج؛ .د296441000:المشاریع قیمة المنجز منھا

و الفرق في ج .د245836000: م فبلغت2007أما قیمة المنجز منھا فعال حتى نھایة ج.د
المنجز ما بین دعم الصندوق و تكلفة االستثمار ھو المبلغ الذي یكون على عاتق المستثمر و 

إلجمالیة لجملة المشاریع؛ ھذا المبلغ من النسبة ا%17الذي بلغ على مستوى البلدیة حوالي 
الكبیر للدعم یدل على األھمیة التي حضت بھا البلدیة و التي حرصت الدولة على إدماجھا في 
المخططات التنمویة بما یسمح لھا باالرتقاء بالقطاع الفالحي و یجعل منھا ظھیرا لمدن الشمال 

اقعة ضمن مجالھا فیما یخص اقتناء الكبرى التي تعتمد أساسا على البلدیات الفالحیة الو
المنتجات الزراعیة األساسیة لعیش سكانھا و كانت البلدیة في المرتبة الرابعة على مستوى 

عین السلطان، العامرة و بئر ولد :الوالیة فیما یخص دعم الدولة الفالحي بعد كل من بلدیات
1.م2002/م2001خلیفة في الموسم الفالحي 

بالبلدیة مة المشاریع التي من المفروض االنطالق فیھا و التي انطلقت فعالقی:)101(جدول رقم
م 2007/م2000خالل الفترة 

حالة 
المشروع

االستثمار الملتزم 
ج.د310×بھ 

الدعم 
الملتزم بھ 

ج.د310×

االستثمار 
المحقق 

ج.د310×

الدعم 
المحقق 

ج.د310×

الفرق في 
االستثمار 

ج.د310×

الفرق في الدعم 
ج.د310×

المبلغالعدد
المشاریع 
المنجزة

506813287466936296441245836
221100العدد516846العدد

47.35النسبة63.55النسبة

المشاریع 
الملغاة

916964535508//
/العدد/العدد

/النسبة/النسبة

256608العدد586491العدد597882932502444296441245836المجموع
51.07النسبة66.43النسبة

م2007/م2006القسم الفرعي الفالحي لدائرة جندل للموسم الفالحي من انجاز الطالبة اعتمادا على معطیات:المصدر

حسب تقریر لمدیریة المصالح الفالحیة لوالیة عین الدفلى: 1



یظھر لنا االلتزامات المالیة لالستثمارات و الدعم المالي المحقق من طرف )101(رقمالجدول 
بھ و المحقق فعال و الدعم مو الفرق بین كل من االستثمار الملتزFNRDAخالل الدولة من

م أما 2007/م2006م إلى غایة 2001/م2000الملتزم بھ و المحقق فعال ما بین المواسم الفالحیة 
%63.55:ج بنسبة انجاز.د516846000:الفرق في االستثمار بالبلدیة فكان بمبلغ مالي قدر بـ

، و %47.35:ج بنسبة.د221100000:نجزة فعال و بلغت قیمة الفرق في الدعمللمشاریع الم
االختالف في نسب االنجاز بین االستثمار و الدعم یرجع إلى أن ھناك مشاریع أنجزت فعال و 

ملفا ملغى اثر 91و التي بلغ عددھا ھناك مشاریع أخرى ملغاةأخرى في طور االنجاز و 
ى الرغم أنھا استوفت الشروط القانونیة، لعدم التزام المستثمرین الشروع في تطھیر الملفات عل

بالشروط التي جاءت ضمن كراس األعباء المسلم من طرف المصالح الفالحیة، أي أن 
المستثمر لم یلتزم بشروط االتفاق المالي مما استوجب إلغاء حصولھ على الدعم؛ و المبلغ الذي 

. بح دینا علیھ تسدیده و یبقى متابعا بھحصل علیھ من طرف المؤسسات المالیة أص

المبلغ اإلجمالي للملفات التي أنجز أصحابھا شھادات الحصول على المنفعة : )102(جدول رقم
« l’attestation de services faits »

CRMA1BADR2 مبلغFNRDA

المبلغ 
المبلغ النسبة)ج.د310×(

المبلغ اإلجمالي النسبة)ج.د310×(
النسبة)ج.د310×(

20386283.134138216.87245244100
م2007/م2006القسم الفرعي الفالحي لدائرة جندل للموسم الفالحي من انجاز الطالبة اعتمادا على معطیات:المصدر

و الذي CRMAیوضح إسھام كل من الصندوق الجھوي للتعاون الفالحي : )102(الجدول رقم 
من جملة %83.13:مالي الدعم المقدم و الذي كانت نسبتھمن إجج .د310×203862:بلغ

ج.د310×41382:اإلسھامات المالیة الممنوحة، و بلغت مساھمة بنك الفالحة و التنمیة الریفیة
من نسبة الدعم المالي اإلجمالي لیكون بذلك المبلغ اإلجمالي %16.87و التي بلغت نسبة 

)101(ا في الدعم الممنوح من خالل الجدولین رقم ؛ أي أن ھناك فرقج.د310×245244:للدعم
و یرجع ذلك إلى أن المستثمرین لم یحصلوا على ج.د310×592:بقیمةامقدر)102(و رقم 

دات الحصول على المنفعة لتخلیھم عن انجاز المشاریع التي تحصلوا بموجبھا على الدعم شھا
الذي قام بتحریر محضر ندوب الفالحي والمالي إذ أنھ و بعد المعاینة المیدانیة من طرف الم

تم إلغاء حصولھم على الدعم و بقي المبلغ الممنوح من طرف المؤسسات المالیة دین المعاینة
یجب تسدیده من طرف المستثمر الذي لم یلتزم بانجاز المراحل التي جاءت من خالل 

. مشروعھ

:م2007/م2000فترةخالل البرامج التنمیة الفالحیة و الریفیة -ثالثا
3:، و خص عدة مجاالتج.د245836000:مستوى بلدیة جندلعلى بلغ حجم االستثمارات

برنامج دعم تكثیف الحبوب
 غرس مختلف أنواع األشجار فوق المساحات التي كانت مخصصة (برنامج التحویل

)إلنتاج الحبوب و ذات المردود الرديء

1 : Caisse Régionale de Mutualité Agricole ou autre banque spécialisée.
2 : Banque de l’Agriculture et du Développement Rural.

م2007/م2006دل للموسم الفالحيمعطیات القسم الفرعي الفالحي لدائرة جن: 3



برنامج دعم إنتاج الحبوب الجافة
محركات جمع قنوات الري، أجھزة الري بالتقطیر(مج الدعم بالعتاد برنا(
برنامج بناء أحواض المیاه الخاصة بالري
برنامج دعم انجاز النقوب و اآلبار
برنامج انجاز غرف تبرید
برنامج اقتناء خالیا و عتاد تربیة النحل
 مع اللوازم) لحم و بیض(برنامج اقتناء كتاكیت دجاج
مشاتل مع دعم بالعتادبرنامج إنشاء

:متوسط الدعم الممنوح لكل مستثمرة-1
فالحیة ببلدیة جندل خالل الفترة متوسط الدعم الممنوح لكل مستثمرة:)103(جدول رقم

م2007/م2000
عدد المستثمرات 

الفالحیة
المبلغ اإلجمالي للدعم  

)ج.د310×(
متوسط الدعم لكل مستثمرة 

)ج.د310×(
506245836485.841

م2007/م2006القسم الفرعي الفالحي لدائرة جندل للموسم الفالحي من انجاز الطالبة اعتمادا على معطیات:المصدر

یبین أن متوسط الدعم الممنوح لكل مستثمرة فالحیة ببلدیة جندل یقدر : )103(الجدول رقم 
علیھا الفالحین بالبلدیة ج و ھو شيء یدل على أھمیة المبالغ المالیة التي تحصل .د485841:بـ

تدعیم و تطویر القطاع الفالحي بالبلدیة و رد االعتبار للفالحة و سبیلفيFNRDAمن خالل 
.في جملة من االستثمارات فیما یلي عرض لھااألعمال المرتبطة بھا

:م2007/م2000خالل الفترةإجمالي االستثمارات بالبلدیة -2
م2007/م2000مارات بالبلدیة خالل الفترة إجمالي االستث:)104(جدول رقم
المشاریع 
المدعمة

قیمة االستثمار 
من FNRDAنسبة النسبةFNRDAدعم النسبة)ج.د(

قیمة االستثمار
اإلنتاج 
6231350028.204999750026.6880.24النباتي

الري 
7612400034.456726150035.9088.36الزراعي

اإلنتاج 
8254816037.357011700037.4284.94الحیواني

22098566010018737600010084.79المجموع
م2007/م2006القسم الفرعي الفالحي لدائرة جندل للموسم الفالحي من انجاز الطالبة اعتمادا على معطیات:المصدر

نباتي، الري توزعت االستثمارات الموجھة للفالحة بالبلدیة على استثمارات موجھة لإلنتاج ال
ج، بلغت قیمة دعم .د220985660:الزراعي و اإلنتاج الحیواني بقیمة استثمار إجمالیة بلغت

FNRDAمن إجمالي االستثمارات المسجلة %84.79:ج بنسبة بلغت.د187376000:لھا
بالبلدیة؛ كان الحظ األكبر منھا موجھ إلى استثمارات اإلنتاج الحیواني، ثم الري الزراعي و 

.تمن النسبة اإلجمالیة لالستثمارا%26.68:یرا استثمارات اإلنتاج النباتي التي كانتأخ



: PNDAفي إطار المشاریع الموجھة لإلنتاج النباتي-2-1
خالل الفترةPNDAالمشاریع الموجھة لإلنتاج النباتي في إطار :)105(جدول رقم

م2007/م2000
قیمة االستثمار المشاریع المدعمة

من FNRDAنسبة النسبةFNRDAدعم النسبة)ج.د(
قیمة االستثمار

2102000033.731901740038.0490.47غراسة الزیتون
3848350061.762875010057.5074.71األشجار المثمرة
28100004.5122300004.4679.36العتاد الفالحي

623135001004999750010080.23المجموع
م2007/م2006القسم الفرعي الفالحي لدائرة جندل للموسم الفالحي من انجاز الطالبة اعتمادا على معطیات:رالمصد

تمثلت مشاریع دعم اإلنتاج النباتي في غراسة الزیتون و األشجار المثمرة و العتاد الفالحي 
ان التركیز من قیمة االستثمار اإلجمالي، بحیث ك%80:فاقتFNRDAبقیمة دعم معتبرة للـ 

على األشجار المثمرة لمالءمة أراضي البلدیة لھا و ألنھا كانت في مواسم فالحیة مضت 
مزدھرة و تراجعت بصفة كبیرة، فالمشاریع التنمویة سعت إلى إحیاء ھذا الفرع المھم لإلنتاج 

یة؛ حتى النباتي  بالبلدیة، من منطلق تدعیم مشاریع اإلنتاج النباتي التي یجیدھا فالحوا البلد
تحقق قیمة إنتاج و مردود معتبرین في سبیل الوصول إلى االكتفاء الذاتي؛ الھدف األساسي  

.للمشاریع التنمویة
األھمیة الكبرى لمشاریع دعم اإلنتاج النباتي تمثلت في نسبة دعم غراسة الزیتون لما لھ من 

لسفوح فھذا اإلجراء یساھم أھمیة اقتصادیة و نظرا لغراسة ھذا النوع من اإلنتاج على مستوى ا
. في تثبیت التربة و حمایتھا من مظاھر التعریة خاصة في المناطق الشمالیة للبلدیة

: المشاریع الخاصة بغراسة الزیتون-2-2
م2007/م2000المشاریع المدعمة الخاصة بغراسة الزیتون خالل الفترة:)106(جدول رقم

فالمشاریع المدعمة
ھد

ال

قق
مح

ال بة )ھـ(
نس

طیة
لتغ

قیمة ا
االستثمار 

سبة)ج.د(
دعم الن

FNRDAسبة
FNRDAنسبة الن

من قیمة 
االستثمار

plantationغرس مكثف
olivier en masse

158121761100000052.331000000052.5890.91

غرس على حافة
plantation olivier en

isolé
200171851000000047.57899990047.3290

الزیتون تطعیم
greffageالبري

d’oléastres
20525200000.1175000.187.5

37829778210200001001901740010090.47المجموع
م2007/م2006القسم الفرعي الفالحي لدائرة جندل للموسم الفالحي من انجاز الطالبة اعتمادا على معطیات:المصدر

ھكتارا 297:للمشاریع الخاصة بغراسة الزیتون أنھ تحقق غرس)106(یالحظ من الجدول رقم 
و ھي نسبة معتبرة تدل على تبنیھا من قبل %78:من الزیتون بالبلدیة بنسبة تغطیة بلغت

ج، ساھم صندوق الضبط و .د21020000:المستثمرین لھذا الفرع النباتي بقیمة استثمار بلغت
من النسبة اإلجمالیة %90.47:منھا و التي بلغت نسبتھاج .د19017400:التنمیة الفالحیة بقیمة



لالستثمار ما بین دعم غرس الزیتون بصفة مكثفة و غرسھ على حواف القطع األرضیة و 
.االستثمار الموجھ لتطعیم الزیتون البري

: األشجار المثمرةالمشاریع المدعمة لتنمیة-2-3
م2007/م2000خالل الفترةاألشجار المثمرةالمشاریع المدعمة لتنمیة:)107(جدول رقم

المشاریع 
تالمدعمة

لبا
لط

ا
قق)ھـ(

مح
ال بة )ھـ(

نس
طیة

لتغ
قیمة ا

االستثمار 
سبة)ج.د(

دعم الن
FNRDAسبة

FNRDAنسبة الن
من قیمة 
االستثمار

530000000خوخ

503570190000013.69140000013.7973.68برقوق

702434150000010.80110000010.8473.33مشمش

مجموع األشجار 
المثمرة ذات 

نواةال
1735934340000024.49250000024.6373.53

205113.555700000050.42500000049.2671.43تفاح

579.5167006005.054000003.9457.09أجاص

2512486599004.754000003.9460.61زعرور

مجموع األشجار 
المثمرة ذات 

بذورال
28713547836050060.22580000057.1469.37

122161100000.791000000.9990.91تین

732838156300011.26140000013.7989.57لوز

102204500003.243500003.4577.77كرز

مجموع األشجار 
المقاومة

953234212300015.29185000018.2387.14

55522641138835001001015000010073.11المجموع الكلي
م2007/م2006القسم الفرعي الفالحي لدائرة جندل للموسم الفالحي من انجاز الطالبة اعتمادا على معطیات:المصدر

یة، و فالحة التعددت أنواع األشجار التي دعمت غراستھا من خالل صندوق الضبط و التنمی
ومشمش؛الالبرقوق والخوخ و:و التي نجد منھانواةالالتي تمثلت في األشجار المثمرة ذات 

الزعرور؛ و األشجار وجاصاألالتفاح و:و التي تمثلت فياألشجار المثمرة ذات البذور
ت قیمة دعم ج، بلغ.د13883500:بقیمة استثمار إجمالیة بلغتكرز اللوز و الالمقاومة كالتین و

ج من القیمة اإلجمالیة لالستثمار و التي .د10150000:صندوق الضبط و التنمیة الفالحیة
.من نسبة االستثمار العامة لغراسة أنواع األشجار المثمرة بالبلدیة% 73.11:بلغت



:أشجار الحمضیات و الكرومالمشاریع المدعمة لتنمیة-2-4
00/07الحمضیات و الكروم خالل الفترة أشجارالمدعمة لتنمیةالمشاریع :)108(جدول رقم

المشاریع 
المدعمة

الطلبات
)ھـ(

المحقق
)ھـ(

نسبة 
التغطیة

قیمة االستثمار 
FNRDAدعم )ج.د(

من FNRDAنسبة 
قیمة االستثمار

1911115811000000524010047.64حمضیات
135111.582136000001336000098.24كروم

م2007/م2006القسم الفرعي الفالحي لدائرة جندل للموسم الفالحي من انجاز الطالبة اعتمادا على معطیات:المصدر

ھـ تحقق معظمھا، بحیث 326الخاصة بغراسة أشجار الحمضیات و الكروم بلغت الطلبات
رس من عدد الطلبات بینما بلغت نسبة تغطیة غ%58:بلغت نسبة تغطیة غرس الحمضیات

، أي أن غراسة الكروم حضت بحظ أكبر من الدعم المخصص لتنمیة األشجار %82:الكروم
المثمرة لما لھا من قیمة اقتصادیة تفوق  قیمة الحمضیات، و الذي جسدتھ قیمة دعم صندوق 

.للحمضیات%47.64للكروم و %98.24:الضبط و التنمیة الفالحیة الذي تمثل في

: مة لتنمیة الري بالبلدیةالمشاریع المدع-2-5
تعددت األشكال التي تحصل بموجبھا الفالحین بالبلدیة على عتاد و منشآت للري و ھي 

.  )109(رقمملخصة بالجدول
م2007/م2000المشاریع المدعمة لتنمیة الري خالل الفترة :)109(جدول رقم

المشاریع المدعمة
عدد 

الطلبات
)ھـ(

المحقق
)ھـ(

نسبة 
یةالتغط

قیمة 
االستثمار 

)ج.د(
دعم النسبة

FNRDAالنسبة
نسبة 

FNRDA
من قیمة 
االستثمار

G.M.P2182181001800000023.651700000025.2794.44محرك مائي 

محرك مائي 
G.E.Pكھربائي 

8787.51240000.161200000.1896.77

جمع قنوات الري 
KITS

21719288.482220000029.161900000028.2585.58

1002240000029.421930000028.6986.16)ھـ(593593أجھزة سقي بالتقطیر

Têteضابط محطة
de station

371951.352200000.292000000.2990.91

Réalisationمنقب 
de forages

141410027000003.5525000003.7292.59

Fonçageحفر بئر
de puits

494910021000002.7618000002.6885.71

Curageتنظیف بئر
de puits

161593.752500000.332200000.3388

مائي ضانجاز حو
Bassin

d’accumulation
122122100800000010.51699900010.4187.49

استصالح 
Réhabilitationمنقب

forage
221001300000.171225000.1894.23

1276123196.47761240001006726150010088.36المجموع
م2007/م2006القسم الفرعي الفالحي لدائرة جندل للموسم الفالحي من انجاز الطالبة اعتمادا على معطیات:المصدر



عیم من جملة المشاریع التي كان علیھا إقباال كبیرا من طرف الفالحین بالبلدیة، مشاریع تد
الري الفالحي و التي تمثلت في المشاریع الخاصة بتنمیة الري بالبلدیة و الحصول على عتاد و 

منشآت للري إضافة على المساعدة على إنشاء اآلبار و استصالح بعضھا و تنظیف البعض 
اآلخر، و الذي تحقق منھا الكثیر و كانت نسبة الدعم معتبرة ساھمت إلى حد كبیر في تشجیع 

من الفالحین على طلب االستفادة من ھذا النوع من الدعم الفالحي، حیث بلغت نسبة الكثیر
لبعض العتاد و قاربتھا بقلیل للبعض اآلخر لما للري %100:التغطیة للطلبات في ھذا الصدد

من أھمیة في تدعیم و تنمیة العملیة الفالحیة بالمنطقة، كما فاقت نسبة دعم صندوق الضبط و 
و في ھذا اإلطار و منذ البدء بتطبیق المخطط الوطني %85:الحیة لمختلف الفروعالتنمیة الف

محركا مائیا و 218:للضبط و التنمیة الفالحیة بالبلدیة نجد أنھ تحقق في مجال الري الفالحي
حوضا مائیا و 122بئرا و انجاز 49منقبا و حفر 14ھـ من أجھزة سقي بالتقطیر و593

محركات 7:كما  تحقق أیضا%100:ھا بنسبة تغطیة للطلبات تمثلت بـاستصالح منقبین و كل
طلب، أما وحدات ضابط 16:بئر من جملة15:طلبات و تم تنظیف8:مائیة كھربائیة من جملة

من جملة %51.35:طلب بنسبة تغطیة بلغت37وحدة من جملة 19:محطة فتحقق منھا
. حيالطلبات المسجلة على مستوى القسم الفرعي الفال

: المشاریع المدعمة لتنمیة الثروة الحیوانیة-2-6
فیما یخص المشاریع المدعمة لتنمیة الثروة الحیوانیة، فإننا نجد أن ھناك مشاریع استثماریة 

.)110(ھامة استفادت منھا البلدیة في ھذا اإلطار و ھي موضحة في الجدول رقم

.  م2007/م2000لثروة الحیوانیة خالل الفترة المشاریع المدعمة لتنمیة ا:)110(جدول رقم
قیمة االستثمار المشاریع المدعمة

دعم النسبة)ج.د(
FNRDAنسبة النسبةFNRDA من

قیمة االستثمار
1982616024.021604400022.8880.92تربیة النحل

17220002.098730001.2550.69تربیة الدواجن
6100000073.895320000075.8787.21ھیاكل التخزین و التحویل

825481601007011700010084.94المجموع
م2007/م2006القسم الفرعي الفالحي لدائرة جندل للموسم الفالحي من انجاز الطالبة اعتمادا على معطیات:المصدر

كز على دعم الذي كان موجھا لتنمیة الثروة الحیوانیة رأن الدعم )110(رقمیالحظ من الجدول 
تربیة النحل و تربیة الدواجن و دعم إنشاء ھیاكل التخزین و التحویل للمنتجات الفالحیة و 

ج أي أن .د70117000:ج، مثلت قیمة الدعم المقدم.د82548160:كانت قیمة ھذا االستثمار
من النسبة اإلجمالیة % 84.94:نسبة مساھمة صندوق الضبط و التنمیة الفالحیة تمثلت في

أما %87.21:الستثمار، كان حظ ھیاكل التخزین و التحویل یمثل أكثرھا بنسبة دعم بلغتل
من نسبة دعم صندوق الضبط و التنمیة الفالحیة و تمثلت %80.92:تربیة النحل فكان حظھا

، ذلك أن المشكل األساسي في اإلنتاج الفالحي ھو %50.69:نسبة دعم تربیة الدواجن في
ئة المنتجات الفالحیة المختلفة لضمان تسویقھا في وقتھا و على أفضل مشكل تخزین و تعب

صورة، أما الدعم المرتفع لتربیة النحل فلكون أن معظم المشاریع التنمویة ركزت على الجھات 
. الجبلیة و مناطق السفوح و التي تالءم ھذا النوع من التربیة للثروة الحیوانیة



: النحل بالبلدیةالمشاریع المدعمة لتربیة-2-7
م2007/م2000المشاریع المدعمة لتربیة النحل بالبلدیة خالل الفترة :)111(جدول رقم

قائمة المشاریع 
دد المدعمة

ع
ت

لبا
لط

ا

قق
مح

نسبة ال
التغطیة

قیمة 
االستثمار 

)ج.د(
دعم النسبة

FNRDAالنسبة
نسبة 

FNRDA
من قیمة 
االستثمار

خالیا مملوءة
3970
338585.261763316088.931430000089.1381.09وحدة

خالیا فارغة
552
55210014000007.0611000006.8678.57وحدة

5889.231800000.911440000.9080وحدة65لوازم تربیة النحل

111004000002.023200001.9980وحدةExtracteur11قالع

إناء جمع 
Maturateur

08
81001500000.761300000.8186.66وحدات

Chaudièreمرجل
02

2100400000.20300000.1975وحدات

كاشف النخاریب 
Désoperculateur011100230000.12200000.1286.96وحدة

4609401787.16198261601001604400010080.92المجموع
م2007/م2006القسم الفرعي الفالحي لدائرة جندل للموسم الفالحي ى معطیاتمن انجاز الطالبة اعتمادا عل:المصدر

حرصت مخططات التنمیة بالبلدیة على دعم تربیة النحل من خالل نسبة التغطیة الھامة لعدد 
الطلبات لھذا الفرع من اإلنتاج الحیواني ذو األھمیة االقتصادیة الكبیرة؛ بحیث بلغت نسبة 

و ھو شيء یدل على األھمیة التي أوالھا صندوق الضبط و التنمیة %87.16:التغطیة للطلبات
ج مثلت قیمة الدعم .د19826160:الفالحیة لھذا الفرع و الذي بلغت قیمة االستثمار لھ

من قیمة االستثمار اإلجمالیة؛ لكن السلطات أھملت %80.92:ج أي بنسبة.د16044000:منھا
العتبار و ھو تأھیل العنصر البشري الممارس لتربیة عنصرا ھاما كان یجب أخذه بعین ا

ةالنحل إذ نجد أن معظم المستفیدین الطالبین لھذا النوع من الدعم ال یمتلكون الخبرة الالزم
لذلك، حیث تم إھمال أسراب النحل  دون مراقبة و ال رعایة الشيء الذي انجر مالتي تؤھلھ

ھل معظم المربین ألھم اإلجراءات الواجب عنھ عدة حاالت مرضیة  لبعضھا إضافة إلى ج
.اتخاذھا في استبدال األسراب المریضة بالسلیمة أو عزلھا  لكي ال تتأثر بھا األسراب األخرى

مع ذلك یجب اإلشارة إلى أن المصالح الفالحیة حاولت استدراك ھذا النقص باقتراح تكوین في 
لى المستفیدین، لكن بعد فوات األوان إذ أنھ تم كیفیة االعتناء بھذا الفرع من اإلنتاج الحیواني ع

التصریح عن موت معظمھا و لم یلبي بعض المربین ھذه الدعوة للتكوین و التي جاءت بعد 
.  استفادتھم من خالیا النحل



: المشاریع المدعمة لتنمیة تربیة الدواجن بالبلدیة-2-8
م2007/م2000بیة الدجاج بالبلدیة خالل الفترة المشاریع المدعمة لتنمیة تر:)112(جدول رقم

قائمة المشاریع 
المدعمة

عدد 
المحققالطلبات

نسبة 
التغطیة 

(%)

قیمة 
االستثمار 

)ج.د(
دعم النسبة

FNRDAالنسبة
نسبة 

FNRDA
من قیمة 
االستثمار

دجاج 100جمع 
P.P (U) 100بیض 

10220220001.28200002.2990.91

دجاج1000جمع 
P.C (U) 1000لحم

209451000005.819000010.3190

تحسین شروط 
1198270000040.65630007.229التربیة

تحسین شروط 
101010090000052.2670000080.1877.77اإلنتاج

513059172200010087300010050.69المجموع
م2007/م2006القسم الفرعي الفالحي لدائرة جندل للموسم الفالحي طیاتمن انجاز الطالبة اعتمادا على مع:المصدر

المدعمة لتنمیة تربیة الدواجن بالبلدیة لم تكن في أن المشاریع )112(یتضح من الجدول رقم 
طلبا، لم یقبل 51مستوى طموحات مربي الدواجن؛ إذ نجد أن عدد الطلبات المقدمة تتمثل في 

ما جعل نسبة التغطیة ضعیفة بالمقارنة بالمشاریع األخرى، بحیث طلبا ھذا م30منھا سوى 
ج استفاد منھ مربي الدواجن .د1722000:نجد أن المبلغ اإلجمالي المخصص لالستثمار بلغ

ج فقط من نسبة دعم صندوق الضبط و التنمیة الفالحیة و الذي تمثلت .د873000:بمبلغ دعم
المخصص إلنتاج اللحموجاج المخصص للبیضشملت دعم تربیة الد%50.69:نسبتھ في

.دعم تحسین شروط التربیة و تحسین شروط اإلنتاجإضافة إلى

: المشاریع الخاصة بھیاكل التخزین و التحویل-2-9
.المشاریع الخاصة بھیاكل التخزین و التحویل: )113(جدول رقم

قائمة المشاریع 
دد المدعمة

ع
ت

لبا
لط

ا

قق
مح

نسبة ال
التغطیة
(%)

قیمة 
االستثمار 

)ج.د(
دعم النسبة

FNRDAالنسبة
FNRDAنسبة 

من قیمة 
االستثمار

عربات جمع 
32662400000039.342280000042.8695الحلیب

أحواض 
21501700000027.871440000027.0784.71التبرید

32662000000032.791600000030.0780غرف التبرید
8562610000001005320000010087.21المجموع

م2007/م2006القسم الفرعي الفالحي لدائرة جندل للموسم الفالحي من انجاز الطالبة اعتمادا على معطیات:المصدر

لم یدعم بالبلدیة الكثیر من ھیاكل التخزین و التحویل ألن قیمة االستثمار لھا تفوق مقدرة الفالح 
ج و .د4000000:تبرید التي تقدر قیمة مساھمة المستفید من غرفة تبرید بـالبسیط مثل غرف ال

ھي تفوق بكثیر قدرتھ على الرغم من أن نسبة دعم صندوق الضبط و التنمیة الفالحیة تقدر 
جملةعربتا جمع للحلیب من :، ولذلك نجد أنھ تم من خالل ھذا النوع من الدعم تحقیق%80:بـ



من جملة عدد الطلبات %62:و غرفتا تبرید بنسبة تغطیة بلغتطلبات وحوض تبرید واحد3
ج .د53200000:ج، شكلت قیمة الدعم منھا.د61000000:المسجلة، حیث بلغت قیمة االستثمار

من قیمة االستثمار اإلجمالیة و ھو شيء یبرر تراجع إنتاج الحلیب بالبلدیة %87.21:أي بنسبة
. ة األبقار المخصصة إلنتاج الحلیب مزدھرة بھامقارنة بسنوات مضت حیث كانت تربی

: تطور غرس األشجار المثمرة بالبلدیة-رابعا
م 2007/م2000خالل الفترةFNRDAمساحة األشجار المحققة بعد تطبیق دعم :)114(جدول رقم

ببلدیة جندل 
طبیعة األشجار المثمرة المغروسةعلى مستوى البلدیةاألصناف

)ھـ(المجموع)ھـ(FNRDA)ھـ(امج الدعمقبل تطبیق برن
تفاح، ( بذور الذات 

)، زعرورأجاص
18.518.5/المزرعة النموذجیة

04243.8247.8مجموع البلدیة
مشمش، ( نواة الذات 

)خوخ، برقوق
///المزرعة النموذجیة

46.246.2/مجموع البلدیة
تین، ( أشجار مقاومة 

)رزلوز، ك
///النموذجیةالمزرعة 

241539مجموع البلدیة
بصفة ( زیتون 

)مكثفة، على الحافة
///المزرعة النموذجیة

133133/مجموع البلدیة

///المزرعة النموذجیةحمضیات
147143290مجموع البلدیة

)1(المجموع 
18.518.5/المزرعة النموذجیة

175581756مجموع البلدیة

///المزرعة النموذجیةعنب الطاولة
561268مجموع البلدیة

2020/المزرعة النموذجیةعنب الخمور
124658مجموع البلدیة

)2(المجموع 
2020/المزرعة النموذجیة

6858126مجموع البلدیة

المجموع الكلي 
)1)+(2(

38.538.5/المزرعة النموذجیة
243639882ةمجموع البلدی

م2007/م2006القسم الفرعي الفالحي لدائرة جندل للموسم الفالحي من انجاز الطالبة اعتمادا على معطیات:المصدر

منذ البدء في تطبیق المخططات التنمویة بالبلدیة الفضل في تزاید FNRDAكان لدعم صندوق 
فا جدیدة لم تكن تمارس بالبلدیة مساحة األشجار المثمرة بھا، حیث نتج عن ذلك ظھور أصنا

م مثل األشجار المثمرة ذات النواة و الزیتون، إضافة إلى 2001/م2000قبل الموسم الفالحي 
استفادة المزرعة النموذجیة كذلك من ھذا الدعم و التي تسعى من خالل تجاربھا المختلفة إلى 

.ن إنتاجھا و جودتھاتطویر غراسة األشجار المثمرة المختلفة بالبلدیة و الزیادة م
ال تمثل قبل تطبیق برنامج الدعم الفالحي كانت المساحة المخصصة لألشجار المثمرة 

ھـ؛ لتبلغ 639:ازدادت المساحة بـFNRDAدعم بعد أن استفاد الفالحین من ھـ، و 243:سوى
المساحة ھـ، أي أن نسبة ھذه الزیادة في 882:برنامج الدعم الفالحيالمساحة اإلجمالیة بعد

من النسبة اإلجمالیة لغراسة األشجار المثمرة للمواسم الفالحیة السبعة %72.45:تصل إلى



المدروسة؛ أي أن ھذه المشاریع التنمویة ساھمت بصفة مباشرة في ظھور ھذا التخصص 
الزراعي بالبلدیة و الذي أشرك حتى المزرعة النموذجیة و التي أصبحت تساھم ھي األخرى 

ذا التوجھ الزراعي من خالل األبحاث التي تسعى من خاللھا لتطویر غراسة في تدعیم ھ
التفاح و األجاص و نوع الكروم الموجھ إلنتاج الخمور :األشجار المثمرة ذات البذور خاصة

بفضل التجارب التي تقوم بھا إلیجاد أنواعا أكثر جودة و إنتاجا، و الذي زاد من تشجیع 
.  راسة األشجار المثمرة خاصة منھا ذات الثقل االقتصاديالفالحین على اإلقبال على غ

:السكن الریفي-خامسا
عدد المشاریع في مجال المساكن الریفیة بالبلدیة مقارنة ببلدیات الدائرة :)115(جدول رقم

م 2007/م2000خالل الفترة 
(%)نسبة االنجازالمجموع2004200520062007البلدیة
111013205417.2جندل

4036303013643.31واد الشرفة

4024303012439.49بربوش

91707380314100الدائرة
م2007/م2006معطیات القسم الفرعي الفالحي لدائرة جندل للموسم الفالحي : المصدر

المناطق أما فیما یخص السكن الریفي؛ فإنني أعتبره من المشاریع الھامة لتطویر و تنمیة
الریفیة، و یعتبر من أحد العوامل األساسیة الستقرار السكان في مناطقھم و لھذا نجد أن 

المشاریع السكنیة الخاصة بالمناطق الریفیة التي أدرجت في إطار المخطط الوطني للضبط و 
لذا التنمیة الفالحیة لم تكن في مستوى طموحات الفالحین خاصة سكان المناطق النائیة بالبلدیة

طلبا منذ البدء في دعم إنشاء المساكن الریفیة لغایة الموسم الفالحي 163:نجد أن البلدیة سجلت
م؛ إذ أنھ 2007/م2006مسكنا ریفیا في الموسم الفالحي 20:م لم یتحقق منھا سوى2007/م2006

54:سوىو منذ الشروع في تقدیم الدعم الخاص بإنشاء المساكن الریفیة بالبلدیة لم ینجز منھا 
من النسبة اإلجمالیة النجاز المساكن %17.2:مسكنا ریفیا و الباقي في طور االنجاز بنسبة

بالبلدیات األخرى و یرجع السبب في ذلك إلى كون سكان المناطق الریفیة بالدائرة مقارنة
لھا النائیة بالبلدیات األخرى أكثر حرمانا من بلدیة جندل و التي جعلت السلطات المحلیة تولي
. اھتماما خاصا في مجال السكن الریفي و ھذا في إطار دعم المشاریع ذات الطابع الفالحي

:GCAبرنامج استصالح األراضي عن طریق االمتیاز -سادسا
تحد من إنتاجیتھ و جودة أراضیھ و الناتجة من تدھور یعاني القطاع الفالحي من عدة مشاكل 

السلبیة التي تسرع من ظاھرة التصحر و فقر التربة و التي الوسط الطبیعي و آثار التعریة 
تنعكس بشكل مباشر على التوازن االیكولوجي للمناطق المختلفة، و تعاني المناطق الریفیة 
بالبلدیة من ظاھرة التعریة التراجعیة خاصة في الجھة الشمالیة لھا؛ و لذلك و على غرار 

األراضي الفالحیة؛ حیدي جلول خاص باستصالمناطق مختلفة من الوطن تم اختیار محیط س
في سبیل توفیر مناصب شغل و إشراك السكان المقیمین بالمنطقة في عملیة التنمیة و إنجاحھا 

.و المساھمة في المحافظة و في تسییر الموارد الطبیعیة
ق ھذه المقاربة إلشراك السكان في التنمیة المحلیة المنتھجة من طرف الدولة تقضي بمنح ح
االمتیاز لتسییر و استغالل الموارد الطبیعیة و الھیاكل القاعدیة، بھدف إدماجھم في مسار 
التنمیة و القضاء على ظاھرة النزوح الریفي و تثبیت السكان بتحسین مداخیلھم و تحسین 



ظروفھم المعیشیة؛ و یندرج ھذا اإلجراء ضمن برنامج تنموي یرتكز حول إدخال تعدیالت 
:صادقة على تنفیذ المشاریع من أجل تحقیق تنمیة مستدامة تتضمن ما یليعلى نظام الم

.زیادة اإلنتاج الزراعي عن طریق توسیع المساحة الزراعیة الفعلیة-
.تحسین اإلنتاجیة الزراعیة بإدخال الطرق الحدیثة في أسالیب الزراعة-
.مداخیلھمتثبیت واستقرار السكان الریفیین عن طریق تحسین -
.انات الطبیعیة للمناطق الریفیةیر واستغالل اإلمكیالمشاركة الفعلیة  للسكان الریفیین في تس-

:)سیدي جلول(محیطالالتعریف ب-1
كم و نصف شمال شرق مركز البلدیة؛ یحده من الشمال 3یقع محیط سیدي جلول على بعد 

راست و من الغرب وادي جبل أم صوان و من الجنوب وادي الشلف و من الشرق وادي تاغ
. الھشاش

جنوب غرب، تتراوح -یتمیز محیط سیدي جلول بتضاریس وعرة قلیال ذات اتجاه شمال شرق
م تقریبا في الحد الجنوبي في 430م في الحد الشمالي للمحیط و 642االرتفاعات بھ ما بین 
.سریر وادي تاغراست

من إجمالي مساحة %82و التي تشغل °12.5و °3االنحدارات األكثر انتشارا تتراوح ما بین 
من ھذه المساحة، أما االنحدارات الكبیرة التي %14المحیط؛ االنحدارات الضعیفة تمثل 

.من انحدارات المحیط%4ال تمثل سوى °25إلى ° 12.5تتراوح ما بین 
ربة المنطقة و و نجد في ھذه المنطقة ظاھرة التعریة التراجعیة بكثرة و التي نتجت من طبیعة ت

.نقص الغطاء النباتي بھا مما یستوجب ضرورة إدماج برنامج لتصحیح الجریان السیلي
التكوینات الجیولوجیة األساسیة المتواجدة بالمحیط تتمیز بوجود الطین بصفة ظاھرة و الحجر 

ار الرملي و المشبكات؛ و ھذه التكوینات تحوي طبقات للمیاه السطحیة و المستغلة في شكل آب
.م و ھذه التكوینات أدت إلى ظھور منبعین طبیعیین20ذات العمق الذي ال یفوق 

و تتمثل في كل من وادي السطحیة: أما مصادر المیاه بالمحیط فان ھناك شكلین للمیاه بھ
.تاغراست من الشرق و وادي الھشاش  من الغرب و المستغلین من طرف أھالي المنطقة

ثا و /ل1تقتصر على بعض اآلبار العمیقة ذات التدفق الذي ال یفوق و التي عمیقةالمیاه الو 
).  و عین سمونفصفصا( المنبعین الطبیعیین 

:تعریف المشروع-2
مستثمرات القطاع الخاص للدولة و تضماھكتار853یمتد محیط سیدي جلول على مساحة 

.)116(مستثمرات فالحیة جماعیة مثلما یوضحھ الجدول رقم

الطبیعة العقاریة ألراضي محیط تثمین األراضي لسیدي جلول ببلدیة جندل): 116(رقمجدول
أراضي خاصة للدولة )ھـ(مساحة المحیط 

Privé de l’Etat مستثمرات فالحیة جماعیةEAC

85381835)ھـ(المساحة 
100964%النسبة 

برنامج استصالح األراضي عن طریق االمتیاز :BNEDERیفیة دراسة للمكتب الوطني ألجل التطویر و التنمیة الر:المصدر
7لمحیط سیدي جلول ببلدیة جندل صفحة 



معطیات الجدول تظھر أن أكبر مساحة للمحیط عبارة عن أراضي القطاع الخاص للدولة و 
من إجمالي المساحة و باقي %96ھكتارا من مساحة المحیط أي بنسبة 818التي تمثل 

من %4:تارا ھي أراضي المستثمرات الفالحیة الجماعیة و التي ال تمثل سوىھك35:المساحة
مستثمرا مثلما یوضحھ الجدول 106إجمالي مساحة المحیط؛ و بلغ عدد المستثمرین اإلجمالي 

. )117(رقم 

(GCA)جندل عن طریق االمتیازبلدیةتركیبة مشروع تثمین األراضي ب): 117(جدول رقم

المبلغ اإلجمالي للدعم دد المستثمرینع)ھـ(المساحة 
)ج.د(

المبلغ المالي 
)ج.د(المستھلك 

نسبة االنجاز 
)(%

8531061185503004091500034.51
م2007/م2006القسم الفرعي الفالحي لدائرة جندل للموسم الفالحي من انجاز الطالبة اعتمادا على معطیات:المصدر

ثمین أراضي محیط سیدي جلول عدة مدیریات و قطاعات ساھم في انجاز ھذا المشروع لت
بشكل منسق في سبیل إنجاح مشاریع التنمیة الریفیة المستدامة؛ حسب طبیعة المشاریع المراد 
انجازھا و التي یعتمد تنفیذھا على عدة أجھزة للدعم و اإلسھامات المالیة و التي منھا صندوق 

والصندوق الوطني للسكن FDRMVTCق االمتیاز التنمیة الریفیة و تثمین األراضي عن طری
FONALإضافة إلى المؤسسات المالیة :CRMA وBADR.

م، حیث أنجز منھا 2003تم االنطالق في أعمال تثمین أراضي محیط سیدي جلول في ماي 
من إجمالي %34.51:م و التي بلغت نسبة انجاز2007/م2006الكثیر حتى الموسم الفالحي 

Fonçage de puits:ابئر13حفر مجة و یبقى البعض منھا في طور االنجاز؛ مثل األعمال المبر

.مملوءة لتربیة النحل و غرس األشجار المثمرةخالیااقتناء و
مستثمرا أما المبلغ المالي 106:أن عدد المستثمرین بـلغ) 117(یتضح من الجدول رقم 

. ج.د37429000:ھلك منھبلغ المستج،.د118550300:المخصص للمحیط فقدر بـ
إنشاء :و التي نجد منھا% 100نسبة الدعم المالي بالنسبة للمشاریع ذات المنفعة العامة تكون 

الطرق و استصالح األراضي أما فیما یخص عملیة غرس األشجار المثمرة و التقلیم و الري 
مرین التابعین للقطاع ، عدد المستث%70:و األعمال الفالحیة األخرى فان نسبة الدعم تصل إلى

مستثمرا و عدد المستثمرین على شكل مستثمرات فالحیة 79:الخاص للدولة بالمحیط بلغ
. مستثمرا27:جماعیة بلغ

:طبیعة المشاریع المدعمة-3
طبیعة المشاریع المدعمة بمحیط سیدي جلول بأنھا مشاریع ذات منفعة عامة و أخرى تتمثل

ف إلى رفع المستوى االقتصادي و االجتماعي لسكان المحیط ذات منفعة فردیة و كلھا تھد
.)216(:بملحق البحث، صفحة) 118(رقم جدول مثلما یظھره ال

:تسطیر عدة أنواع من الدعم فیما یلي عرض لھاأنھ تم)118(یتضح من معطیات الجدول رقم 
رھا طبیعة التربة و المناخ تم برمجة دعم األشجار المثمرة بصفة مكثفة و التي شجع على اختیا

بالمحیط  حیث أنھا تتأقلم حتى مع الترب الردیئة و تتحمل الجفاف و نسبة الكلس المرتفعة و 
.درجات الحرارة المنخفضة خاصة منھا األشجار المقاومة كاللوز والزیتون و الكروم

:التھیئة المائیة
4لتقاط ااز و التقاط المنابع وأخرى في طور االنج13آبار و7تم على مستوى المحیط حفر 

. عیون منھا عین صفصاف و عین سمون



:تحسین البنیة العقاریة
للتخلص من نوع األحجار تقلیب الترببالقیام بأعمالأعمال تحسین البنیة العقاریة تمثلت

ة الكبیرة الموجودة في كافة المحیط؛ فالبرنامج یسعى إلى القیام بأعمال تحسین البنیة العقاری
ھكتارا إضافة كذلك إلى نزع األعشاب 500:على كافة مساحة المحیط و التي تحقق منھا

.الضارة
:غرس كاسرات الریاح

في سبیل التقلیل من اآلثار السلبیة للریاح التي تجتاح المنطقة، ھناك برنامج لغرس شریط من 
500أي ما یمثل كم منھا0.5تم تحقیقكم15على طول كاسرات الریاح حول كل المحیط، 

.شجیرة
:فتح ممرات

من أجل تدعیم فك العزلة عن المحیط و تسھیل الوصول إلى قطع األراضي الفالحیة تم فتح 
كم من الممرات تصل المحیط بالتجمع الثانوي عین الدم، إضافة إلى تھیئة الموجودة و التي 5

.كم5:تحقق منھا
:تصحیح الجریان السیلي

بوضع سلسلة من الحجارة الكبیرة التي تسمح من اإلنقاص من سرعة المیاه ھذه العملیة تھتم 
و من االحتفاظ بالمواد المجروفة الستعمالھا في avalإلى األسفل amontالقادمة من األعلى 

.  العملیة الفالحیة
:تربیة النحل

ي الدخل خالیا من النحل لكل مستثمر و التي تسمح لھ من الزیادة ف10برمج الحصول على 
خلیة لم 1060:الفردي السنوي، في انتظار اإلنتاج اآلتي من األشجار المثمرة بعدد إجمالي

.خلیة لتربیة النحل60:یتحقق منھا سوى

1:أھم المؤشرات االقتصادیة للمحیط-4

ج.د118550300:المبلغ اإلجمالي للمشروع
ھـ/ج.د138980.4:مبلغ الدعم في الھكتار

مستثمرة/ج.د1118399.1:مستثمرةمبلغ الدعم لكل 
منصب شغل/ج.د279599.8:مبلغ الدعم حسب عدد مناصب الشغل

%19.19:نسبة المردود المالي

:PSDالمخطط القطاعي للتنمیة -سابعا
متضمن في المشروع الجواري للتنمیة الریفیة فانھ،PSDفیما یخص المخطط القطاعي للتنمیة 

عائلة، تمثل ھذا المخطط في عدة 79ھـ و استھدف 1400احة لمنطقة محرزة و الذي غطى مس
.)170(بالصفحة رقم) 120(ضحھ الجدول رقم أعمال كلھا ذات منفعة عامة مثلما یو

برنامج استصالح األراضي عن طریق االمتیاز لمحیط سیدي جلول ببلدیة :BNEDERدراسة للمكتب الوطني ألجل التطویر و التنمیة الریفیة:1
13جندل صفحة 



:PPDRریة للتنمیة الریفیةاالمشاریع الجو-ثامنا
:المشروعتعریف-1

التنمیة الفالحیة و الریفیة و المشاریع الجواریة للتنمیة الریفیة صیغة معدلة من صیغ تعتبر 
تحدید اإلدارة الالمركزیة لبرنامج " الجدید الذي أتت بھ ھو إشراك جمیع سكان اإلقلیم في 

الریفیة التي تبادر في تعیین أعمال التنمیة التي تمكنھم من تحسین الجماعاتأعمال یرافق 
نمیة الریفیة إلى إنعاش و یھدف المشروع الجواري للت1"مداخلیھم بصفة عامة، و تنفیذھا 

المناطق الریفیة خاصة منھا األكثر حرمانا و یشجع تدعیم النشاطات االقتصادیة للمجموعات 
الریفیة و ترقیتھا و كذا ترقیة التسییر العقالني و الدائم للموارد الطبیعیة وتستمد أسسھا من 

.اإلستراتیجیة الوطنیة للتنمیة الریفیة المستدامة
:ادین التي یشملھا المشروع الجواري للتنمیة الریفیة ما یليو من أھم المی

.تحسین األمن الغذائي لألسر-
و الحرف الریفیة و ) الزراعیة، الغابیة و الرعویة( تدعیم النشاطات االقتصادیة األساسیة -

.التقلیدیة و المحافظة على األمالك الطبیعیة في ھذا الوسط
.موارد الطبیعیةالتسییر المنظم و الدائم لل-
إنارة عمومیة، مدارس، التزوید بالمیاه الصالحة (انجاز مشاریع ذات االستعمال الجماعي -

ممولة من طرف الدولة و انجاز مشاریع ذات ...) للشرب، المنشآت الصحیة، الممرات
و ...) اآلبار، وحدات تربیة الحیوانات، وحدات و ورشات للحرف التقلیدیة(االستعمال الفردي 

.التي تدعم من طرف الصنادیق العمومیة
.السعي إلى تثبیت و استقرار السكان في اإلقلیم الریفي الذي یعیشون بھ أو الذي عادوا إلیھ-

م موكل للجنة 08/07/2000المؤرخ في 599:جاءت ھذه المشاریع بموجب مرسوم تنفیذي رقم
م تتمثل في 30/09/2002ؤرخ في الم353تقنیة للوالیة للمصادقة علیھ ووسعت بموجب قرار 
.دراسة المشاریع الجواریة للتنمیة و المصادقة علیھا

الھیئة المالیة المتخصصة في المشروع تعین بموجب اتفاقیة مع وزارة الفالحة و التنمیة 
الریفیة، و التي تودع لدیھا موارد صندوق التنمیة الریفیة و استصالح األراضي عن طریق 

.لحسابات المفتوحة بالنسبة للمشاریع الجواریة للتنمیة الریفیةاالمتیاز، وكذا ا
أما الھیئة المنفذة للمشروع الجواري للتنمیة الریفیة فتتمثل إما في المصالح الفالحیة و إما 

. محافظة الغابات، حسب حالة كل مشروع و طابعھ و یعین من طرف الوالي
فیة فھو عضو في المجموعة الریفیة و مستفیدا أما المنخرط في المشروع الجواري للتنمیة الری

.من أعمال المشروع الجواري للتنمیة الریفیة في نفس الوقت

:المشاریع الجواریة للتنمیة الریفیة ببلدیة جندل-2
لكي تطبق فیھا المشاریع الجواریة للتنمیة الریفیة و ھي تم اختیار أربع مناطق ببلدیة جندل 

و التي استھدفت المناطق األكثر حرمانا بھا و التي تستدعي تدخال موزعة على تراب البلدیة
سریعا لفك عزلتھا و تشجیع استقرار السكان بھا بتوفیر العوامل المساعدة على ذلك و تلبي 

منطقة محرزة و منطقة ھوارة و منطقة الصوالح و منطقة أوالد : طموحات سكانھا و ھي
.العباس

جوان -دلیل اإلجراءات-نفیذ مشروع جواري للتنمیة الریفیةإعداد و ت-الوزیر المنتدب المكلف بالتنمیة الریفیة-وزارة الفالحة و التنمیة الریفیة: 1
11م صفحة 2004



:محرزةاري للتنمیة الریفیة لشروع الجومالالتعریف ب-2-1
تبعد التي و في الشمال الشرقي للبلدیةمحرزة منطقةالمشروع الجواري للتنمیة الریفیة لقع ی

؛ كم1:بـإال 18رقم كم و ال تبعد عن الطریق الرئیسي2:التجمع الرئیسي مركز البلدیة بـنع
تجمع أوالد العباس والشمالبلدیة الحسینیة من و یحدھا كل من تجمع عین الدم من الشرق

أراضي مزارع كل منوو من الجنوب كل من التجمع الثانوي سیدي الناصرمن الغرب
.تجمعي زوامبیة و زمالة بالمنطقة المبعثرةأراضي بلحاج عابد و مزرعة غرنوق و مزرعة

و ) م700- م450(وعر نوعا ما تتراوح االرتفاعات بھ ما بینالمنطقة عبارة عن سفح
الشيء الذي یساعد على استعمال ° 12.5:ال یتعدىو الذي طبوغرافیة أراضیھا قلیلة االنحدار 

.نة الزراعیة و سھولة إقامة عملیات الري الفالحي االصطناعيیكالم
وعدد العائالت التي استھدفت منھ قدر عددھا ھـ1400:قدرت مساحة مشروع محرزة بحوالي

مستفیدا ما بین فالح و مربي، قدر 145:ین من المشروع فقدر بـأما عدد المستفیدعائلة79:بـ
و قدرت)119(ج مثلما یوضحھ الجدول رقم .د423624000:الغالف المالي لدعم المشروع بـ

ملة االستثمارات من ج%12.40:بلغتنسبة دعم ماليج ب.د100770450:قیمة الدعم بـ
م إلى 2001/م2000للفترة الممتدة ما بین الموجھة لتنمیة القطاع الفالحي ببلدیة جندل 

م و یدعم ھذا المشروع  من طرف عدة صنادیق عمومیة للتنمیة الریفیة منھا 2007/م2006
صندوق استصالح األراضي عن طریق االمتیاز و الصندوق الوطني لترقیة الحرف التقلیدیة 

. و الصندوق الوطني للسكن الریفي

للمشروع الجواري للتنمیة الریفیة لمنطقة محرزة للموسم الدعم المالي :)119(جدول رقم
م2007/م2006الفالحي 

عدد العائالت )ھـ(المساحة المنطقة
المستھدفة

عدد األشخاص 
المستفیدین

تكلفة المشروع 
)ج.د(

قیمة الدعم 
)ج.د(

140079145423624000100770450منطقة محرزة
Etude de projet de proximité de développement  rural du périmètre de « MAHARZA » commune de Djendel, bureau d’étude
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:المشروعالتي تضمنھا طبیعة المشاریع 
عدة برامج تنمویة ذات المنفعة العامة برمجت ضمن المشروع الجواري للتنمیة الریفیة لمنطقة 

؛ و التي تمثلت في ثالث صور للدعم الریفي، حیث كان )120(لجدول رقم محرزة؛ موضحة با
اإلنارة العمومیة و إنشاء :ھناك مشاریع مدعمة ضمن المخطط البلدي للتنمیة و التي تمثلت في

.منابع و التقاط اثنان آخران5بئر و تھیئة 13و تجھیز مركز صحي و حفر 
إنشاء : المخطط القطاعي للتنمیة و المتمثلة فيباإلضافة إلى ھذا ھناك مشاریع مدعمة ضمن 

و ) محرزة-جندل(مدرسة ابتدائیة و تجھیزھا بالتجھیزات المدرسیة و تھیئة طریق والئي 
أحواض للري و تحسین البنیة العقاریة و 5بئرا و إنشاء 32إنشاء حاجز مائي و إعادة تأھیل 

ج من قیمة االستثمار التي .د1989000:غھـ بمبلغ دعم بل100:ھـ تحقق منھا130المتمثلة في 
نزع نوع من الحجارة الكبیرة كثیرة االنتشار و التي تمثلت في ج؛ .د2000000:قدرت بـ

ھـ من 73.5:مساحةبالمنطقة لتھیئة األرض لألعمال الفالحیة و تحسین نوعیتھا و غرس
.ج.د261950000:األشجار المثمرة و كل ھذه األعمال بمبلغ إجمالي قدر بـ

كم من 47إنشاء:یة فتمثلت فيفالحالضبط و التنمیة القأما المشاریع المدعمة من طرف صندو
.كم من كاسرات الریاح و تصحیح الجریان السیلي7كم أخرى وغرس 14الممرات و تھیئة 



ة ضمن المشروع الجواري عامطبیعة المشاریع المدعمة ذات المنفعة ال: )120(جدول رقم 
ریفیة لمحرزة للتنمیة ال
المبلغ اإلجمالي العملیةنوع

)ج.د(
المؤسسات الممولة

FDRMVTCFNPAATFONALPSDPCD

30000003000000اإلنارة العمومیة

إنشاء و تجھیز 
مركز صحي

50000005000000

إنشاء مدرسة 
ابتدائیة

1500000015000000

تجھیزات 
مدرسیة

60000006000000

مسكن 20إنشاء
ریفي

1000000010000000

تھیئة طریق والئي 
)محرزة- جندل(

2500000025000000

200000000200000000حاجز مائي

39000003900000بئر13حفر 

10000001000000منابع5تھیئة 

10000001000000منابع2التقاط 

إعادة تأھیل
Réhabilitation

بئر32
32000003200000

أحواض 5إنشاء 
للري

15000001500000

تحسین البنیة 
ھـ130العقاریة 

39000003900000

أشجار مثمرة 
ھـ73.5

73500007350000

إنشاء الممرات   
كم47

2820000028200000

غرس كاسرات 
كم7الریاح 

280000280000

14تھیئة الممرات 
كم

28000002800000

انتصحیح الجری
السیلي

2000000020000000

349630000512800001000000026195000013900000المجموع
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تعددت صور الدعم للمشروع الجواري للتنمیة لمحرزة في إطار تدعیم انجاز المشاریع ذات 
13900000:المنفعة العامة و التي ساھم فیھا كل من المخطط البلدي للتنمیة بقیمة دعم بلغت

ج و دعم صندوق الضبط و .د261950000:المخطط القطاعي للتنمیة بقیمة دعم بلغتج، و.د
مسكنا 20:ج، إضافة إلى دعم إنشاء.د51280000:التنمیة الفالحیة و الذي ساھم بقیمة بلغت



: ج أي بنسبة.د10000000:ریفیا من طرف صندوق دعم إنشاء المساكن بقیمة دعم بلغت
. ج.د349630000:لبرامج المنفعة العامةقیمة الدعم اإلجمالي لمحرزة؛ و بھذا بلغت 100%

طبیعة المشاریع المدعمة ذات المنفعة الفردیة ضمن المشروع الجواري : )121(جدول رقم 
للتنمیة الریفیة لمحرزة 

العملیةنوع
المبلغ 

اإلجمالي 
)ج.د(

المؤسسات الممولة

FDRMVTC
التمویل الذاتي 

Auto
financement

ANSEJأخرى قرض بنكي
ANGEM CNAC

50تربیة األغنام
رأس

1000000050000005000000

200000001000000010000000رأس50تربیة األبقار

12تربیة الدجاج 
وحدة

540450540450

700000350000350000خالیا10تربیة النحل 

اقتناء تجھیزات الضخ 
وحدة19

19000001900000

50000005000000جرار 

1مطحنة حبوب 
وحدة

500000500000

2النقل الریفي 
وحدتین

40000004000000

45000004500000بئر15حفر آبار 

غرس أشجار الزیتون 
ھـ64

64000006400000

غرس أشجار اللوز 
ھـ5

500000500000

250000250000ھـ2.5عنب طاولة 

2غرس أشجار التفاح 
ھـ

200000200000

73994000137500002494000025390450المجموع
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واحدة لھ، بحیث یتكفل بھ إما تمثل دعم المشاریع ذات المنفعة العامة بمحرزة في صیغة 
مخطط للتنمیة أو صندوقا واحدا للدعم حیث تؤخذ كل قیمة الدعم على عاتق تلك المخططات 

، أما أو الصندوق كصندوق الضبط و التنمیة الفالحیة في حالة المشروع الجواري لمحرزة
ب و الحصة المنفعة الفردیة، حصة منھا تكون على عاتق وكاالت دعم الشباالمشاریع ذات

األخرى تكون على شكل قرض بنكي، إضافة أن صندوق الضبط و التنمیة الفالحیة یساھم في 
و نجد أن قیمة دعم وكاالت . )121(رقم دعم بعض من ھذه المشاریع مثلما یوضحھ الجدول 

: FDRMVTCج، و بلغت قیمة دعم .د25390450:بلغتدعم الشباب لمشروع محرزة
ج، لتبلغ بذلك قیمة دعم .د24940000:قرض البنكي فبلغت قیمتھج، أما ال.د13750000

.  ج.د73994000:المشاریع ذات المنفعة الفردیة اإلجمالیة لمحرزة



:شروع الجواري للتنمیة الریفیة للصوالحمالالتعریف ب-2-2
مسافة یقع المشروع الجواري للتنمیة الریفیة لمنطقة الصوالح في الشرق من مركز البلدیة على

و من ) بلدیة واد الشرفة(كم، یحده كل من منطقة محرزة في الشمال و من الجنوب عمورة 4
الشرق وادي الشلف و الذي یشكل الحد الفاصل بین بلدیة جندل ووالیة المدیة و من الغرب كل 

.من منطقتي الجداید و الطوایب
ارات مختلفة منھا انحدارات المنطقة، و طبوغرافیتھا  تتمیز بانحدتتنوع االرتفاعات في

من المساحة اإلجمالیة للمنطقة و االنحدارات % 22و تشغل ° 12.5إلى ° 3متوسطة ما بین 
من المساحة اإلجمالیة أما % 70و ھي كثیرة االنتشار و تشغل ° 3إلى ° 0الضعیفة ما بین 

. لیةمن المساحة اإلجما% 8؛ فال تتعدى °25االنحدارات المرتفعة أي أكثر من 
دعائلة و قدر عد83:ھكتارا وعدد العائالت المستھدفة منھ580تبلغ مساحة المشروع 

أعماال یمارسون29فالحا و 116مستفیدا، یمثل عدد الفالحین منھ 145:المستفیدین منھ بـ
یوضح : )122(ج و الجدول رقم .د20491500:مختلفة، قدر الغالف المالي لدعم المشروع بـ

.  المالي و عدد المستفیدین منھقیمة الدعم
الدعم المالي للمشروع الجواري للتنمیة الریفیة الصوالح للموسم الفالحي :)122(جدول رقم

م2007/م2006
عدد العائالت )ھـ(المساحة المنطقة

المستھدفة
عدد األشخاص 

المستفیدین
تكلفة المشروع 

)ج.د(
قیمة الدعم 

)ج.د(
580831453453400020491500منطقة الصوالح
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أي ج.د20491500:حاز المشروع الجواري للتنمیة لمنطقة الصوالح على قیمة دعم تمثلت في
جملة االستثمارات الموجھة لتنمیة القطاع الفالحي ببلدیة جندل من%2.52:بنسبة مقدرة بـ

من %59.34:م و التي بلغت نسبتھا2007/م2006م إلى 2001/م2000للفترة الممتدة ما بین 
.)122(ج انظر الجدول رقم .د34534000:التكلفة اإلجمالیة للمشروع و التي قدرت بـ

:المشروعالتي تضمنھا ریع طبیعة المشا
انقسمت المشاریع المدعمة مثل المشروع الجواري للتنمیة لمحرزة إلى مشاریع ذات منفعة 

ھـ من 100:منھا على غرسمشاریع المنفعة العامةو أخرى ذات منفعة فردیة، اقتصرت عامة
لضبط و صندوق امن طرف جزء دعم :ثالثة أجزاءفيت قیمة الدعم تمثل.األشجار المثمرة

بلغت و لمستفید ابھساھمالثالث جزء البنكي و اآلخر في شكل قرض جزء الویةفالحالتنمیة ال
. )123(مثلما ھو موضح بالجدول رقم ج.د1700000:جمالیةاإلدعم القیمة 

طبیعة المشاریع المدعمة ذات المنفعة العامة ضمن المشروع الجواري : )123(جدول رقم 
لمنطقة الصوالح للتنمیة الریفیة

العملیةنوع
المبلغ 

اإلجمالي 
)ج.د(

المؤسسات الممولة
FDRMVTCFNPAATFONAL القرض

البنكي
المساھمة 

الذاتیة
17000003825001147500170000ھـ100أشجار مثمرة 

17000003825001147500170000المجموع
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تعددت أنواع المشاریع ذات المنفعة الفردیة لمنطقة الصوالح بین مشاریع لدعم العملیة الفالحیة 
مؤسسات في عملیة و مشاریع ذات بعد اجتماعي و دعم الحرف الیدویة، وساھمت عدة

الصندوق الوطني للضبط و التنمیة الفالحیة و صندوق ترقیة :التمویل لمختلف المشاریع و ھي
الحرف و وكاالت دعم الشباب و القرض البنكي إضافة إلى المساھمة الذاتیة للمستفید مثلما 

.)124(یوضحھ الجدول رقم 

منفعة الفردیة ضمن المشروع الجواري طبیعة المشاریع المدعمة ذات ال: )124(جدول رقم 
الریفیة لمنطقة الصوالحللتنمیة 

العملیةنوع
المبلغ 

اإلجمالي 
)ج.د(

الكمیة
المؤسسات الممولة

FDRMVTCFNPAATFONALEADS
مبلغ 
الدعم

القرض 
البنكي

المساھمة 
الذاتیة

تربیة 
الدجاج

305000250000555000540000205000وحدة130000013

18000018000054000080000رأس8000002األبقار

10000000األغنام
50

23700002400000477000035100001720000رأس

تربیة النحل
انجاز 
منشآت 

حفظ العتاد
3200000

32

وحدة
76000080000015600001080000560000

حفر 
+اآلبار

تجھیزات 
2100000

7

4800001500006300001215000255000وحدات

إعادة تأھیل 
آبار

800000
8

18000018000054000080000وحدات

إنشاء 
مساكن 
ریفیة

14400000
24

12000000120000002400000مسكن

مكنات 
خیاطة

234000
18

234000234000وحدة

3283400042750002340001200000036000002010900074250005300000المجموع
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ذات الصیغة الفردیة أن ھناك عدة أنواع من أشكال الدعم)124(یتضح من الجدول رقم 
رأسا من 50وحدة لتربیة الدجاج و 13:إنشاءفيتمثلتبرمجت بمنطقة الصوالح و التي 

تجھیزھا و كانت صیغة الدعم آبار و 7منشأة لحفظ العتاد الفالحي و حفر 32األغنام و انجاز 
صندوقعمدویةفالحدعم صندوق الضبط و التنمیة الما بین مقسمة اآلنفة لھذه المشاریع 

EADS ، حصة تؤخذ على شكل قرض بنكي إضافة إلى المساھمة الذاتیة للمستفیدو.
باقي المشاریع بالمنطقة یساھم فیھا كل من صندوق الضبط و التنمیة الفالحیة و جزء یؤخذ في 
شكل قرض بنكي و الجزء اآلخر مساھمة ذاتیة للمستفید، مع اإلشارة أن دعم المساكن الریفیة 

من القیمة %83.33:للصندوق المخصص لھ أصبح یقتصر على نسبة%100:ان بنسبةبعدما ك
%100:اإلجمالیة إلنشاء المسكن، أما مكنات الخیاطة فكان الدعم المخصص لھا بنسبة



ممنوحة من طرف صندوق ترقیة الحرف التقلیدیة و الیدویة مثلما یوضحھ الجدول رقم 
)124( .

:ع الجواري للتنمیة الریفیة ألوالد العباسشرومالالتعریف ب-2-3
كم شمال غرب مركز 2یقع المشروع الجواري للتنمیة الریفیة لمنطقة أوالد العباس على بعد 

البلدیة، یحده كل من بلدیة الحسینیة في الشمال و من الغرب بلدیة عین السلطان و من الشرق 
كانتا من بین مزارع نركات اللتاكل من مزرعة سي حسان و بو من الجنوبمنطقة محرزة 

حدا فاصال 18: م و تعد الطریق الوطني رقم1987الثورة الزراعیة قبل إعادة الھیكلة لسنة 
.لھذا المشروع الجواري من ھذه الجھة

.طقة عبارة عن مجموعة سفوح ذات ارتفاعات متناقصة كلما اتجھنا نحو الجنوبالمن
من %27:و التي تشغل° 12.5إلى ° 3ما بینالتي ھي متوسطة بالمنطقة االنحدارات ال

°3إلى ° 0األكثر انتشارا االنحدارات ما بینالمساحة اإلجمالیة للمنطقة، و تمثل االنحدارات 
؛فأكثر° 25إلى ° 12.5ما بین، أما االنحدارات المرتفعة أي المساحةمن نفس %72:أي بنسبة

.منطقةمن المساحة اإلجمالیة لل%1فال تمثل سوى 
عائلة و بعدد 67: ھكتارا و عدد العائالت المستھدفة منھ1800أما مساحة المشروع فتبلغ 

مربیا، أما عدد 60فالحا و 146مستفیدا، یمثل عدد الفالحین منھ 208:مستفیدین قدر بـ
قدر الغالف المالي ؛حرفیین برمج لھما مكنات خیاطة2ما یمثل عدد %1الحرفیین فال یتعدى 

.  )125(ج مثلما یوضحھ الجدول رقم .د18492000:دعم المشروع بـل

لموسم لوالد العباس الجواري للتنمیة الریفیة ألالدعم المالي للمشروع:)125(جدول رقم
م2007/م2006حي الفال

عدد العائالت )ھـ(المساحة المنطقة
المستھدفة

عدد األشخاص 
المستفیدین

تكلفة المشروع 
)ج.د(

ة الدعم قیم
)ج.د(

منطقة أوالد 
1800672083280200018492000العباس
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:و مثلت قیمة الدعم)125(ج حسب الجدول رقم .د32802000:قدرت تكلفة المشروع بـ
جملة االستثمارات الموجھة لتنمیة من%2.27:ج و التي تمثل نسبة مقدرة بـ.د18492000

. م2007/م2006م إلى 2001/م2000القطاع الفالحي ببلدیة جندل للفترة الممتدة ما بین 

:المشروعالتي تضمنھا ة المشاریع طبیع
المدعمة بالمشروع مثل سابقیھ إلى مشاریع ذات المنفعة العامة و أخرى انقسمت المشاریع

.ذات المنفعة الفردیة
كم من الممرات و تحسین البنیة 12تھیئة :تمثلت المشاریع ذات المنفعة العامة بأوالد العباس في

ھـ من األشجار المثمرة بمبلغ إجمالي تمثل 18غرس ھـ و55:العقاریة على مساحة
ج و الباقي كان .د7455000:ج، ساھم صندوق الضبط و التنمیة الفالحیة بـ.د8850000:في

.  )126(على شكل قرض بنكي و مساھمة ذاتیة للمستفید مثلما توضحھ معطیات الجدول رقم 



طبیعة المشاریع المدعمة ذات المنفعة العامة ضمن المشروع الجواري : )126(جدول رقم 
والد العباسللتنمیة الریفیة لمنطقة أ

العملیةنوع
المبلغ 

اإلجمالي 
)ج.د(

المؤسسات الممولة
FDRMVTCFNPAATFONAL

القرض 
البنكي

المساھمة 
الذاتیة

تھیئة الممرات على 
كم12طول 

54000005400000

55تحسین البنیة العقاریة 
ھـ

16500001650000

أشجار مثمرة
ھـ18

18000004050001215000180000

885000074550001215000180000المجموع
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تربیة الثروة الحیوانیة المختلفة و العتاد الفالحي :تمثلت فيفأما المشاریع ذات المنفعة الفردیة
و منشآت الري و إنشاء المساكن الریفیة و دعم الحرف الیدویة من خالل دعم اقتناء مكنات 

.خیاطة إلدماج العنصر النسوي في التنمیة بالمنطقة
ء مثل احتفظت المشاریع المدعمة بالمنطقة بنفس الصیغة للدعم الذي ینقسم إلى ثالثة أجزا

و التي كانت نسبة ) مشروع محرزة:(المشروع الجواري للصوالح على عكس أول مشروع
، إذ أصبحت عملیة الدعم تخضع لعدة اعتبارات و %100:دعم إنشاء المساكن الریفیة بھ تمثل

التي منھا معاینة إنشاء المشاریع المختلفة في المیدان من طرف المندوب الفالحي أو رئیس 
المعتمدة و أصبحت قیمة الدعم تؤخذ في شكل تعھد من الدولة تالفالحي بالھیآالقسم الفرعي

.لذلكمیأخذه المستفید بعد القیام باألعمال و المشاریع المختلفة بعد أن یكون قد قدم الملف الالز
رؤوس من األبقار و 10وحدات لتربیة الدجاج و 5:استفادت ھذه المنطقة من المشاریع التالیة

آبار و 10وحدة لحفظ العتاد الفالحي و حفر 23وحدات لتربیة النحل و 5أغنام و رأس51
مساكن ریفیة و 4أخرى و وحدتین من تجھیزات الري إضافة إلى دعم إنشاء 7إعادة تأھیل 

. مكنات للخیاطة4االستفادة من 
الدعم ذات المنفعة بلغت قیمة الدعم اإلجمالیة التي استفاد منھا سكان المنطقة في إطار برامج

.    )127(رقم ج، مثلما توضحھ معطیات الجدول .د11037000:الفردیة



طبیعة المشاریع المدعمة ذات المنفعة الفردیة ضمن المشروع الجواري : )127(جدول رقم 
للتنمیة الریفیة لمنطقة أوالد العباس

نوع
العملیة

المبلغ 
اإلجمالي 

)ج.د(
الكمیة

الممولةالمؤسسات

FDRMVTCFNPAATFONALEADS
مبلغ 
الدعم

القرض 
البنكي

المساھمة 
الذاتیة

تربیة 
الدجاج

500000
5

11750010000021750020250080000وحدات

4000000األبقار
10

9000009000002700000400000رؤوس

10200000األغنام
51

24150002400000481500036450001740000رأس

تربیة 
النحل

400000
5

100000200000300000100000وحدات

انجاز 
منشآت 
حفظ 
العتاد

2300000
23

5375004000009375001012500350000وحدة

حفر 
+اآلبار

تجھیزات 
3000000

10

70500060000013050001215000480000وحدات

إعادة 
تأھیل 
آبار

700000
7

165000150000315000270000115000وحدات

تجھیزات 
الري

400000
2

9500010000019500013500070000وحدتین

إنشاء 
مساكن 
ریفیة

2400000
4

20000002000000400000مساكن

مكنات 
خیاطة

52000
4

5200052000وحدات

23952000503500052000200000039500001103700091800003735000المجموع
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:شروع الجواري للتنمیة الریفیة لھوارةمالالتعریف ب-2-4
كم في الجنوب الشرقي من 3مشروع الجواري للتنمیة الریفیة لمنطقة ھوارة على بعد یقع ال

في الشمال، و الذي یربط بلدیة جندل 18مركز البلدیة، یحده كل من الطریق الوطني رقم 
بن دولي، و منطقة : بالمدیة و من الغرب منطقة القرنین و من الشرق التجمع الثانوي الجدید

.بلدیة عین األشیاخو من الجنوبد الشرفة زنادیة ببلدیة وا
إلى ° 3المنطقة تتنوع بھا التضاریس حیث نجد أن االنحدارات المتوسطة و التي ھي ما بین 

إلى ° 0من المساحة اإلجمالیة للبلدیة و االنحدارات الضعیفة ما بین %48تمثل نسبة ° 12.5
4فأكثر؛ فال تمثل سوى ° 25و ° 12.5؛ أما االنحدارات المرتفعة فھي ما بین %48تمثل ° 3

.من المساحة اإلجمالیة للبلدیة%



عائلة، أما عدد 58:ھكتارا و عدد العائالت المستھدفة منھ410تبلغ مساحة المشروع 
قدر مربیا؛33فالحا و 60مستفیدا، یمثل عدد الفالحین منھ 93:المستفیدین بالمشروع فقدر بـ
. )128(ج مثلما یوضحھ الجدول رقم .د11696750:بـالغالف المالي لدعم المشروع

) منطقة الھوارة(الدعم المالي للمشروع الجواري للتنمیة الریفیة ببلدیة جندل:)128(جدول رقم
م2007/م2006الموسم الفالحي 

عدد العائالت )ھـ(المساحة المنطقة
المستھدفة

عدد األشخاص 
المستفیدین

تكلفة المشروع 
)ج.د(

قیمة الدعم 
)ج.د(

41058932592300011696750منطقة الھوارة
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) 128(ج حسب الجدول رقم .د25923000:بـقدرت تكلفة المشروع الجواري لمنطقة الھوارة
جملة االستثمارات من%1.44:ج أي بنسبة مقدرة بـ.د11696750:و مثلت قیمة الدعم لھ

م إلى 2001/م2000الموجھة لتنمیة القطاع الفالحي ببلدیة جندل للفترة الممتدة ما بین 
.م2007/م2006

:طبیعة المشاریع المدعمة بالمشروع
الجواري كغیره من المشاریع المبرمجة بالبلدیة بمشاریع ذات المنفعة المشروع صیغة تتمیز

. العامة و مشاریع ذات المنفعة الفردیة كذلك
تمثلت المشاریع ذات المنفعة العامة بالھوارة في غراسة األشجار المثمرة لمالءمة أراضیھا 

ي و حمایتھا من مظاھر التعریة لھذا النوع من اإلنتاج الفالحي و لمساھمتھا في تدعیم األراض
التي تمس كل المناطق التي سجلت بھا المشاریع الجواریة للتنمیة الریفیة لما لھا من أھمیة في 

إیجاد التوازن بین المناطق الجغرافیة المختلفة للبلدیة، بلغت قیمة دعم الصندوق الوطني 
% 22.5:الي و التي تمثل نسبةج من تكلفة المبلغ اإلجم.د405000:للضبط و التنمیة الریفیة

%10:منھ، و الباقي كان على شكل قرض بنكي و مساھمة ذاتیة للمستفید و ھذه األخیرة تبلغ
.   )129(من المبلغ اإلجمالي للمشروع انظر الجدول رقم 

ضمن المشروع الجواري المنفعة العامةطبیعة المشاریع المدعمة ذات : )129(جدول رقم 
ة لمنطقة الھوارةللتنمیة الریفی

العملیةنوع
المبلغ 

اإلجمالي 
)ج.د(

المؤسسات الممولة
FDRMVTCFNPAATFONAL

القرض 
البنكي

المساھمة 
الذاتیة

أشجار مثمرة
ھـ18

18000004050001215000180000

18000004050001215000180000المجموع
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صیغة الدعم لمشاریع المنفعة الفردیة بمنطقة الھوارة تنقسم إلى ثالثة أجزاء، أما الصنادیق 
ة الفالحیة و صندوق صندوق الضبط و التنمی:التي ساھمت فیھ حسب نوعیة المشاریع فھي

، EADSترقیة الحرف الیدویة و التقلیدیة و صندوق دعم إنشاء المساكن الریفیة و صندوق 



بالنسبة للحرف الیدویة و التقلیدیة للتركیز على عنصر اإلناث الذي %100:كانت نسبة الدعم
.كان یستثنى في مشاریع التنمیة الریفیة
وحدة 24:تربیة الدجاج:ات صیغة فردیة تتمثل في اآلتياستفادت منطقة الھوارة من المشاریع ذ

وحدة و حفر 17:رأسا و منشآت حفظ العتاد52:رؤوس و تربیة األغنام3:و تربیة األبقار
وحدة واحدة :وحدة و أحواض تجمیع المیاه13:وحدات و إعادة تأھیل آبار8:تجھیزات+ اآلبار

. وحدة21:وحدات و مكنات خیاطة7:و إنشاء مساكن ریفیة
ج انظر .د11291750:بلغت قیمة الدعم اإلجمالیة للمشاریع ذات المنفعة الفردیة بالھوارة

.)130(الجدول رقم 

طبیعة المشاریع المدعمة ذات المنفعة الفردیة ضمن المشروع الجواري : )130(جدول رقم 
للتنمیة الریفیة لمنطقة الھوارة

نوع
العملیة

المبلغ 
اإلجمالي 

)ج.د(
الكمیة

المؤسسات الممولة

FDRMVTCFNPAATFONALEADS
مبلغ 
الدعم

القرض 
البنكي

المساھمة 
الذاتیة

تربیة 
الدجاج

2400000
24

5650005000001065000945000390000وحدة

1200000األبقار
3

270000270000810000120000رؤوس

24300001800000423000045900001580000رأس1040000052األغنام

انجاز 
منشآت 

حفظ العتاد
1700000

17

402500400000802500607500290000وحدة

حفر 
+اآلبار

تجھیزات 
2400000

8

5475001500006975001417500285000وحدات

إعادة 
تأھیل آبار

1300000
13

297500100000397500742500160000وحدة

أحواض 
تجمیع 
المیاه

562505625016875025000وحدة2500001

إنشاء 
مساكن 
ریفیة

4200000
7

35000003500000700000مساكن

مكنات 
خیاطة

273000
21

273000273000وحدة

241230004568750273000350000029500001129175092812503550000المجموع
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.أھم المشاریع التي طبقت بالبلدیة أو التي ھي في طور انجازتوضح: )12(الخریطة رقم 





: الریفيسیاسة التجدید -تاسعا
جاءت فكرة التجدید الریفي كنتیجة حتمیة لما تطلبتھ خصوصیات سكان الریف و تدھور 

شروط معیشتھم؛ خاصة خالل سنوات التسعینیات بما فرض ضرورة القیام بأعمال تنمویة 
لتثبیت السكان و زیادة الفرص االقتصادیة و ضمان التوازن الضروري بین المناطق الریفیة و 

المكلف بالتنمیة 1ضریة؛ ضمن تقریر في شكل سیاسة تنمویة للوزیر المنتدب سابقاالمناطق الح
م و الذي تضمن أسس و 2006الریفیة مقدم من طرف اللجنة الوطنیة للتنمیة الریفیة في أوت 

شروط تطبیق ھذه السیاسة التنمویة التي تعتمد على اإلستراتیجیة الوطنیة للتنمیة الریفیة 
م و التي تجد 2004و التي أعدت في جویلیة "لتطبیق سیاسة التجدید الریفي المستدامة كأداة 

م الذي یؤسس العالقة بین إعادة 2004مرجعیتھا خصوصا في برنامج الحكومة لشھر ماي 
لكل ةإحیاء الفضاءات الریفیة و سیاسة تھیئة اإلقلیم بھدف تحقیق تنمیة متوازنة و منسجم

.2"األقالیم دون إقصاء أو تھمیش
ي و ھتشترك في سیاسة التجدید الریفي عدة وزارات بما فیھا وزارة الفالحة و التنمیة الریفیة، 

وضع بنودھا الوزیر الحالي للفالحة و التنمیة للتنمیة الریفیة و الفالحیة إستراتیجیة عبارة عن 
لم تظھر ، لكن عندما كان وزیرا منتدبا للفالحة و التنمیة الریفیة) رشید بن عیسى(الریفیة 

.)خطة التنمیة الوطنیة(نتائجھا في المیدان بعد، و التي جاءت ضمن 
سیاسة التجدید الریفي على عقود النجاعة في المجال االقتصادي و في المجال الریفي، أكدت 

أي أنھا تسعى إلى إیجاد أنجع الطرق التي تؤدي إلى الرفع من نجاعة المردود االقتصادي و 
.تبطة بعالم الریفالریفي و المر

مؤخرا بدأت تظھر بوادر تطبیق ھذه السیاسة التنمویة و كان ذلك اثر قرار وزاري و الذي 
و ھي من بین أھم األسس التي " تدعیم المنتجات ذات االستھالك الواسع " دعم تحت فكرة 

حت مساءا و تم09/10/2008قامت علیھا سیاسة التجدید الریفي؛ حیث أنھ تم یوم الخمیس 
إشراف رؤساء األقسام الفرعیة الفالحیة و كإجراء عاجل بطلب من وزارة الفالحة و التنمیة 
الریفیة إخراج كمیات معتبرة من البطاطا من غرف التبرید لتدعیم أسعار ھذا المحصول في 
أسواق العاصمة التي عرفت ارتفاعا ألسعار البطاطا و ندرة في نفس الوقت؛ على أال یتعدى 

، و أخرجت في ھذا الصدد )السعر المدعم من طرف الدولة(دج 20.5یلوغرام الواحد سعر الك
.  طنا1600:كل الكمیة التي كانت بغرفتي التبرید ببلدیة جندل و التي بلغت 

و شارك في ھذا اإلجراء كل بلدیات الوالیة التي تمتلك غرفا للتبرید تخزن بھا محصول 
من االستھالك الوطني و %40غرفة تبرید؛ تلبي 45الوالیة بلغ عددھا عبر" البطاطا و التي 

؛ حیث تبلغ السعة التخزینیة للغرفة الواحدة 3"من اإلنتاج الوطني من ھذا المحصول 35%
طن، إضافة إلى ذلك تم إرسال كمیات من محصول البطاطا إلى والیة غردایة و التي 300000

؛ حیث قامت مدیریة م01/10/2008:فطر الماضيتضررت من الفیضانات في أول أیام عید ال
المصالح الفالحیة بشراء كمیات من البطاطا من الفالحین إلرسالھا إلى متضرري الفیضانات 

إضافة إلى قیامھا بدور تحسیسي للفالحین لتشجیعھم على المساھمة في ھذه الحملة التضامنیة، 
شاحنات 4حیث شاركت بلدیة جندل بحمولة و قد لبى اثر ذلك ھذا النداء الكثیر من الفالحین؛ 

.طن10:سعة كل واحدة منھا

وزیر حالي للفالحة و التنمیة الریفیة : 1
45م صفحة 2006أوت -اللجنة الوطنیة للتنمیة الریفیة-الوزیر المنتدب المكلف بالتنمیة الریفیة-سیاسة التجدید الریفي:2
م20/10/2008-حلیةالنشرة الم-التلفزیون الجزائري: 3



"جندل على بلدیةالمشاریع التنمویة انعكاسات" : ثانيالفصل ال

: تمھید
ركزنا اھتمامنا في ھذا الفصل على إبراز البعد االقتصادي و االجتماعي لمختلف المشاریع 

ور االنجاز لمعرفة حقیقة ما وصلت إلیھ، و ما التنمویة التي تمت بالبلدیة أو التي ھي في ط
حققتھ في أرض الواقع من خالل الزیارات المیدانیة المتعددة التي قمنا بھا و باالطالع على 
مختلف التقاریر التي تحصلنا علیھا من الجھات المعنیة بمتابعة ھذه المشاریع، و ذلك قصد 

ة من خالل دراسة ذلك عبر مختلف مناطقھا؛ معرفة حقیقة الفالحة و التنمیة الریفیة بالبلدی
انطالقا من حصر أھم اإلمكانات و العوائق المسجلة بمختلف المناطق التي طبقت علیھا 

. مشاریع تنمویة و كیف ساھم ذلك إیجابا على تحقیق التنمیة المطلوبة بھا

: أھمیة المشاریع التنمویة بالبلدیة في المحافظة على الوسط الطبیعي-1
كزت مختلف المشاریع التنمویة بالبلدیة على المحافظة على الوسط الطبیعي، الرتباطھ ر

المباشر بالفالحة و كونھ مشتلة األعمال الفالحیة المختلفة التي ال تتطور إال بتوفر إمكانات 
طبیعة الحوادث الطبیعیة المتحكمة في منطقة " طبیعیة مالئمة و مساعدة على تنمیتھا، ذلك أن 

حدود المناطق األكثر عرضة للتدھور یجب تحدیدھا بدقة، ألن أمن األعمال الفالحیة ال ما و
؛ بل إن العامل الطبیعي یحتل أھمیة 1"یقتصر فقط على درجة التنمیة االقتصادیة و التقنیة

كبیرة في الجانب الفالحي لذا نجد أن المشاریع التي برمجت على مستوى البلدیة أعطت أھمیة 
طبیعي و ذلك للمحافظة علیھ و حمایتھ من مظاھر التعریة و خاصة في المنطقة للجانب ال

الشمالیة من البلدیة حیث نجد أنھا ركزت على دعم االنجازات التي تساھم في المحافظة على 
الوسط و تثبیتھ خاصة في المناطق األكثر عرضة لتدھور الوسط الطبیعي و التي بھا غطاء 

إال مجرد أحراشا من نوع الحلفاء و الشجیرات؛ و ھذا مما یجعل نباتي ال یتعدى أن یكون 
التربة فقیرة من العناصر العضویة و المعدنیة بھا، إضافة إلى تعرض أراضي البلدیة في كثیر 

من الجھات إلى غسیل التربة الذي یفقدھا الكثیر من خصائصھا و الذي ینعكس سلبا على 
. خصوبتھا

على تصحیح الجریان السیلي على مستوى المنحدرات و إنشاء و تم في ھذا الصدد التركیز
. رج األودیةاالمتاریس عند مخ

:تصحیح الجریان السیلي-1-1
،الریفیة لمحرزة و على مستوى محیط سیدي جلولالمشروع الجواري للتنمیة تم على مستوى 

یة الریفیة و التنمالتركیز على مشاریع تصحیح الجریان السیلي؛ مدعمة من طرف صندوق 
للحد من تأثیر الجریان السیلي للمیاه الذي یؤدي إلى غسیل ) FDRMVTC3(2،تثمین األراضي

، و الذي تتسبب فیھ المسیالت التي تظھر في فقدھا عناصرھا العضویة و المعدنیةیالتربة و 
لتربة؛ فصلي الشتاء و الربیع و التي إذا ازدادت كمیة المیاه التي تحملھا تسببت في جرف ا

.توضح ھذه العملیة من عملیات إصالح الوسط الطبیعي)39(الصورة رقم 

1:Pierre George 78، مصدر سابق، صفحة
في طور االنجاز، المبلغ الذي خصص على مستوى : ج.د20000000:المبلغ اإلجمالي الذي خصص لتصحیح الجریان السیلي لمشروع محرزة: 2

لم ینجز بعد: ج.د650000:محیط سیدي جلول
3 : Le Fond de Développement Rural et de Mise en Valeur des Terres par la Concession.



.في الجھة الشرقیة لھاFDRMVTCمستوى مشروع محرزة مدعم من طرفتصحیح الجریان السیلي على : )39(صورة رقم 

م2008صورة مأخوذة في أوت 

:تحسین البنیة العقاریة-1-2
یة العقاریة من بین أھم األعمال للمحافظة على الوسط الطبیعي و تعتبر عملیة تحسین البن

استغاللھ على أحسن وجھ من خالل نزع الحجارة الكبیرة التي تنتشر على مساحة كبیرة من 
األمثل لھا في العملیة الفالحیة، و التي أكدت علیھا لأراضي البلدیة و التي تعیق االستغال
ح مساحات إضافیة و ضمھا لألراضي الفالحیة التي مختلف مشاریع التنمیة قصد استصال

. تحتوي علیھا البلدیة
تمثلت ھذه العملیة في محیط سیدي جلول من خالل البرنامج الذي سطر في إطار تھیئة 

ھـ من األراضي 853:األراضي و استصالحھا عن طریق االمتیاز و التي ھدفت إلى تھیئة
ھـ نھایة سنة 500:تعیق العملیة الفالحیة، و قد تم تھیئةالتي تحتوي على الحجارة الكبیرة التي

م، و تم إدراج ھذه العملیة لتحسین البنیة العقاریة كذلك من خالل المخطط القطاعي 2006
ھـ  و من خالل المشروع الجواري للتنمیة 130:للتنمیة في محرزة و الذي یھدف إلى تھیئة
1.ھـ من مساحة المشروع55:تھیئةكالریفیة ألوالد العباس و الذي استھدف كذل

تحسین البنیة العقاریة بالبلدیة، عملیة نزع األعشاب الضارة التي تمت كما تندرج ضمن عملیة 
:تبلغعلى مستوى محیط سیدي جلول و التي كانت تستھدف كل مساحة المحیط و التي 

2.ھـ460

:فك العزلة عن المناطق النائیة-1-3
یع للتنمیة الریفیة بالمنطقة األولویة للجانب االجتماعي من خالل تحسین أعطت مختلف المشار

ظروف الحیاة لسكان المناطق المبعثرة، قصد تشجیعھم على البقاء في قراھم و تثبیتھم من 
خالل فك عزلتھم و ذلك بفضل فتح و تھیئة ممرات تصلھا بالتجمعات الرئیسیة و الثانویة و 

محیطھ الحضري و عن مجال تسویق و اقتناء حاجاتھ حتى ال یظل الریف بمعزل عن
.الضروریة للعیش الكریم كي ال یترك حبیس حیزه الضیق

1 :GCA:ج؛ المبلغ .د1500000:ج؛ المبلغ المخصص في المخطط القطاعي للتنمیة.د17500000:ج،المبلغ المستخدم.د29855000:المبلغ اإلجمالي
ج.د1650000:المخصص على مستوى المشروع الجواري للتنمیة الریفیة

ج.د7866000:ج، المبلغ المستخدم منھ تمثل في.د14586300:المبلغ اإلجمالي: 2



كم على مستوى محیط سیدي جلول، یصلھ 5:و من أھم ھذه الممرات تم فتح ممر یبلغ طولھ
م كم من الطرق ت8:، كما تم إدراج تھیئة)40(بالتجمع الثانوي عین الدم  انظر الصورة رقم 

م، كما تم في إطار المخطط القطاعي للتنمیة تھیئة طریق 2006كم منھا نھایة سنة 5:تھیئة
. كم أخرى14:كم من الطرق و تھیئة47:و برمجت إنجاز) محرزة- جندل(والئي 

و نجد أن المشروع الجواري للتنمیة الریفیة ألوالد العباس ھو اآلخر عمل على فك العزلة عن 
كم لكن األعمال التقییمیة 12:بالمنطقة من خالل تھیئة ممرات على طولالسكان المقیمین 

.  للمشروعین لم تتم بعد

محیط سیدي جلول بتجمع عین الدم         یصلكم،5إنشاء طریق على طول : )40(صورة رقم 

م2008كتوبرصورة مأخوذة في أ

:و اآلبارعیونالإنشاء و تھیئة -1-4
تتمثل أھمیة ھذه العملیة في المحافظة على التوازن االیكولوجي لمختلف المناطق الطبیعیة لما 

.توفره من میاه، و التي تعتبر المورد األساسي لقیام أي تنمیة  فالحیة و في دیمومتھا
المناطق الشمالیة بظاھرة انتشار العیون الطبیعیة التي تؤدي إلى تتمیز البلدیة كغیرھا من 

ظھورھا، الطبیعة الطوبوغرافیة لسفوحھا التي تسمح بتسریب میاه األمطار السیلیة التي تتلقاھا 
فبعض تجمعات المیاه الجوفیة تجد طریقھا إلى سطح األرض خالل " لتخرج على ھیأة عیون 

.1"یأة عیونالكھوف أو الكسور فتخرج على ھ
تم في ھذا الصدد التأكید على إنشاء و تھیئة المنابع الطبیعیة الستغاللھا في العملیة الفالحیة، و 
في التنمیة الریفیة للبلدیة و قد تم استغالل عدة منابع طبیعیة في كل من محیط سیدي جلول و 

.محرزة
ة بمبلغ إجمالي مقدر منابع طبیعی4:أما فیما یخص محیط سیدي جلول فقد تم استغالل

ج، و بالنسبة لمنطقة محرزة تم استغالل منبعین من خالل المخطط البلدي .د1000000:بـ
منابع أخرى بمبلغ دعم إجمالي 5ج و تھیئة.د1000000:للتنمیة بمبلغ دعم إجمالي مقدر بـ

.   ج.د1000000:تمثل في مبلغ

119حسن، مصدر سابق، صفحة محمد إبراھیم: 1



تم 1بالنسبة لمحیط سیدي جلول،: كما یليإضافة إلى ذلك تم حفر آبار و إعادة تأھیل أخرى 
آبار مدعمة من طرف صندوق التنمیة الریفیة و تثمین األراضي عن طریق االمتیاز، 7:حفر

13أما حفر اآلبار في منطقة محرزة فقد تم من خالل المخطط البلدي للتنمیة و الذي شمل حفر 
الدعم ینقسم إلى ثالثة أجزاء، مبلغ بئر، أما منطقة الصوالح و أوالد العباس و ھوارة فقد كان

دعم الدولة من خالل صنادیقھا المعتمدة و القرض البنكي و جزء المساھمة الذاتیة للمستفید، تم 
آبار أخرى؛ و بمنطقة الصوالح تم 8:آبار و إعادة تأھیل7:على مستوى منطقة محرزة حفر

7:آبار و إعادة تأھیل10:س تم حفرآبار؛ و بمنطقة أوالد العبا8:آبار و إعادة تأھیل7:حفر
. )131(رقمبئر مثلما یوضحھ الجدول 13:آبار و إعادة تأھیل8:آبار؛ و بمنطقة ھوارة تم حفر

مبلغ الدعم المالي لحفر و إعادة تأھیل آبار للمشاریع الجواریة للتنمیة الریفیة:)131(جدول رقم
المبلغ اإلجمالي العملیةالمنطقة

مبلغ عددال)ج.د(للدعم 
الدعم

القرض 
البنكي

المساھمة 
الذاتیة

210000076300001215000255000تجھیزات+حفر آبارالصوالح

800000818000054000080000إعادة تأھیل آبار

أوالد 
العباس

30000001013050001215000480000تجھیزات+حفر آبار

7000007315000270000115000إعادة تأھیل آبار

240000086975001417500285000تجھیزات+حفر آبارھوارة

130000013397500742500160000إعادة تأھیل آبار

م2007/م2006القسم الفرعي الفالحي لدائرة جندل للموسم الفالحي معطیات: المصدر

. تعمل بعدتھیئة عین على مستوى محیط سیدي جلول لم تس:)41(صورة رقم 

م2008كتوبرصورة مأخوذة في أ

1:GCA :من ج؛ منطقة محرزة مبلغ الدعم.د1120000:آبار بمبلغ مستخدم7:ج، تم إنشاء.د3200000:بئر بمبلغ إجمالي مقدر بـ20:كان الھدف حفر
.ج.د3900000:خالل المخطط البلدي للتنمیة



: غرب- الطریق السریع شرق-1-5
م، 370كم و13:طولالغربیة للبلدیة على ةغرب في الجھة الشمالی-یمر الطریق السریع شرق

.لقطاع الخاصلتابعة ھـ75:من مساحة األراضي الفالحیة بھا و التي منھاھـ83:اقتطع
غرب بالبلدیة، احترمت فیھ -أن نلفت إلیھ النظر ھو أن مرور الطریق السریع شرقمما یمكن

كل المعاییر الالزمة للمحافظة على الوسط الطبیعي الذي یضمن استمرار المحافظة على 
إنشاء مصارف لمیاه التساقط تحسبا : األراضي الفالحیة، من خالل كل التدابیر و التي منھا

لتي تتلقاھا البلدیة في فصلي الشتاء و الربیع و التي كانت على شكل لتصریف كمیات المیاه ا
و في شكل مصارف على  )des buses(قنوات تصریف كبیرة واقعة تحت الطریق السریع 

حافتي الطریق للمحافظة على األراضي الفالحیة حیث وجھت لتصب في وادي الشلف و 
صالحة للفالحة، و تم كذلك غرس روافده؛ حتى ال تتسبب في تشكل ترب الغدق غیر ال

األشجار على حافتي الطریق للمحافظة على التربة من مظاھر التعریة المختلفة التي تؤدي إلى 
تدھور الوسط الطبیعي و إنشاء المتاریس و الحواجز اإلسمنتیة و التي تقلل من حدة الجریان 

.    )43(و رقم )42(السیلي انظر الصورتین رقم 

امتداد الطریق السریع على مجال البلدیة: )43(، )42(صورة رقم 

استعمال تقنیة البالستیك لتثبیت األراضيحاجز إسمنتي یحد من
و حمایتھا من التعریةشدة التعریة 

مخرج مصرف للمیاه 
الزائدة اآلتیة من التساقط                                             

م2009جوانصورة مأخوذة في م2009جوانصورة مأخوذة في 

:التنمیة الریفیة على الجانب االقتصاديمشاریع انعكاسات -2
:الزراعة-2-1
:الري الفالحي بالبلدیة-2-1-1

من االنعكاسات االیجابیة للتنمیة الریفیة على الجانب الزراعي أنھا اھتمت بتدعیم الري 
للتنمیة الزراعیة، و لذلك أكدت المشاریع التنمویة على الفالحي و الذي یعتبر الدعامة األساسیة

دعم منشآت تعبئة الموارد المائیة المختلفة من خالل المبالغ المالیة الھامة لدعم عتاد و منشآت 
الري المختلفة، و التي تجسدت كذلك من خالل المشاریع الجواریة للتنمیة الریفیة، و قد 

لمختلف األعمال التي %85لضبط و التنمیة الفالحیة تجاوزت نسبة دعم الصندوق الوطني ل
قناة لتجمیع 192:محركات مائیة كھربائیة و7محركا مائیا و 218: أنجزت، و التي تحقق منھا

وحدة ضابط محطة إضافة 19ھـ و 593:و أجھزة سقي بالتقطیر شملت مساحة)KITS(المیاه



حوضا مائیا و 122:بئرا آخرا و انجاز15:بئرا و تنظیف49:منقبا و حفر14إلى إنشاء 
.     ج.د67261500:بقیمة إجمالیة للدعم تمثلت في) 2(استصالح منقبین 

ساھمت المشاریع الجواریة للتنمیة الریفیة و التي طبقت على مستوى البلدیة ھي كذلك في دعم 
5:اجزا مائیا و إنشاءح:الري الفالحي بالمناطق النائیة التي استھدفتھا و التي تمثلت في إنشاء

أحواض مائیة للري على مستوى منطقة محرزة، و وحدتین لتجھیزات الري بمبلغ دعم 
ج، ساھمت فیھ كل من الدولة من خالل الدعم الذي تمنحھ و قرض .د400000:إجمالي مقدر بـ

ألوالد بنكي و مساھمة ذاتیة للمشاریع المدعمة ذات المنفعة الفردیة للمشروع الجواري للتنمیة 
العباس، تم كذلك على مستوى منطقة ھوارة إدراج إنشاء حوض لتجمیع المیاه بمبلغ دعم 

.ج، ینقسم كذلك إلى ثالثة أجزاء.د250000:إجمالي مقدر بـ
و كل ھذه المشاریع في جانب الري الفالحي ساھمت بشكل ایجابي في كمیة و نوعیة اإلنتاج 

تھ من خالل مختلف المشاریع الجواریة للتنمیة الریفیة و الفالحي بالبلدیة و الذي ستزداد أھمی
.التي كان لھا بالغ األھمیة في حجم اإلنتاج الفالحي كما سنورده الحقا

أما بالنسبة لفالحي المناطق النائیة بالبلدیة و الذین تعذر علیھم الحصول على الدعم المالي 
رورة الري الفالحي و من أھمیة الخاص بتجھیزات الري و منشآتھ و بعد استیقانھم من ض

تعبئة الموارد المائیة على اختالف أشكالھا كضرورة حتمیة إلنجاح العملیة الفالحیة، وألن 
إلنشاء األحواض المائیة أو الذین لم یسووا ةالبعض منھم و الذین ال یمتلكون اإلمكانات الالزم

ن السفوح فقد لجأ بعضھم إلى وضعیة الملكیة العقاریة ألراضیھم الفالحیة بعد، خاصة سكا
تقنیات بسیطة في تعبئة المیاه یستعملون فیھا اإلمكانات المحلیة المتوفرة لھم مع اختیار المكان 

.   )44(المناسب لھا مثلما توضحھ الصورة رقم 

رد المتوفرة في تھیئة ، تقنیة بسیطة في تعبئة المیاه باستعمال الموا)محرزة(استعمال فالحي منطقة السفوح : )44(صورة رقم 
. المحیط بالحوضلسقي حقل الكروم 3م70ذي سعة لتسھیل تعبئة میاه األمطار باتجاه االنحدار أنشئ حوض مائي 

م2008صورة مأخوذة في أوت 

:أنواع مصادر المیاه المعتمد علیھا في المناطق المبعثرة-2-1-2
محاصیلھم خاصة في المناطق التي تقل فیھا یعتمد فالحوا البلدیة على عدة نقوب في سقي

موارد المیاه السطحیة المختلفة لما لھا من أھمیة في تلبیة احتیاجاتھم في ھذا المجال و یبلغ 
في التجمع العشوائي 7منھا في التجمع العشوائي لمحرزة و 4:نقبا موزعة كما یلي14عددھا 



اثنان في التجمع العشوائي ھوارة؛ بلغ متوسط في التجمع الثانوي أوالد العباس و 1للقرنین و
أنظر خریطة المشاریع (M L)م طولي 120ثا و متوسط عمقھا /ل140التدفق لھذه النقوب 

.180:رقمالتنمویة المطبقة بالبلدیة في الصفحة 
فالحي البلدیة على میاه النقوب خاصة في المناطق المبعثرة دلیل على األھمیة التي اعتماد 
الفالحون إلى الري كعامل أساسي في ازدھار زراعتھم و في استقرارھم كذلك و ھو یولیھا

مؤشر یدل كذلك على تقبلھم اعتماد منشآت تعبئة الري التي تستدعي تقنیات حدیثة و دلیل 
كذلك على نقص موارد المیاه بالمناطق المبعثرة و التي ال توجد إال على أعماق تصل من 

تستدعي أمواال ھامة كي تستغل؛ الشيء الذي یستدعي التفكیر الجدي م و التي150م إلى 120
.في إیجاد موارد میاه جدیدة و إلى توسیع شبكة التزوید بالمیاه لسقي محیط سھل الشلف

:طرق حفظ و تخزین المنتجات الزراعیة-2-1-3
لزراعیة و یعتمد سكان المناطق المبعثرة و النائیة على طرق بسیطة في تخزین محاصیلھم ا

التي أجبرتھم الحاجة و ظروف العیش الصعب التي تفتقد إلى الرفاھیة و إلى المنشآت الحدیثة 
التي أصبح الكثیر من الفالحین یستعملونھا بحكم حصولھم علیھا من خالل الدعم المادي للدولة 

ة جندل و الذي ركز على دعم إنشاء منشآت حفظ و تخزین المحاصیل الفالحیة؛ فان سكان بلدی
یعتمدون على طرق تقلیدیة في حفظ و تخزین محاصیلھم المختلفة حتى یستطیعون االحتفاظ 
بھا أطول مدة ممكنة و یستعملون لذلك ما توفره إمكانات المناطق التي یسكنون بھا، فمنتجي 

على ضفاف األودیة بعد أن یتم حفر األرضیة المخصصة ھمحصول البطاطا  مثال یختزنون
مون بدفنھ داخل األرض بعد أن تسوى و تفرش بطبقة من التربة الخفیفة ثم یفرش لذلك لیقو

محصول البطاطا بالتناوب مع طبقة من القش و التبن بصفة متتابعة و یحرصون على تفادي 
ارتفاع درجة الرطوبة بھا حتى ال تجد الطفیلیات و البكتریا المكان المناسب لتنمو فتؤدي بذلك 

ترك فتحات للتھویة في الجھات األربع لقطعة األرض تسمح بدخول إلى تلف المحصول ف
الھواء و خروجھ من خالل تلك الفتحات و التي تشكل نوعا من األروقة لھا كما یراعون كذلك 

؛ توضحان كیفیة تخزین )46(و رقم )45(الصورتان رقم . أن یقع مكان التخزین في الظل
. لة للبلدیةاألعالف بطریقة تقلیدیة بالجھات المعزو

مكان تخزین تقلیدي (المخصص لھا طریقة فصل الحبوب عن الساق و تخزین األعالف في المكان:)46(، )45(صورة رقم 
. على مستوى تجمع أوالد العباس مع مراعاة وجود الھواء عند القیام بالعملیة) باستعمال الطین و التبن

مكان التخزین منجز من القش و التبنمكان التخزین منجز من القش و التبنمكان التخزین منجز من القش و التبن

القیام بعملیة التقلیب القیام بعملیة التقلیب القیام بعملیة التقلیب 
لفصل الحبوب                                          القیام بالمسح لتصفیة ما بقي من الحبوب لفصل الحبوب                                          القیام بالمسح لتصفیة ما بقي من الحبوب لفصل الحبوب                                          القیام بالمسح لتصفیة ما بقي من الحبوب 

م2008صورة مأخوذة في أوت م2008صورة مأخوذة في أوت 



:غراسة األشجار المثمرةتدعیم -2-1-4
نجد كذلك من اآلثار االیجابیة للتنمیة الریفیة على الجانب الفالحي أنھا دعمت غراسة األشجار 

المثمرة فمنذ البدء في تطبیق المخططات التنمویة المختلفة بجندل شھد ھذا الفرع الفالحي 
ألشجار المثمرة ذات تطورا ایجابیا من حیث تزاید المساحات المخصصة لھ، حیث أن مساحة ا

ھـ قبل تطبیق برنامج الدعم الفالحي و التي ارتفعت 4:البذور لم تكن تمثل سوى مساحة
أما فیما یخص األشجار المثمرة ذات النواة فلم تكن ، FNRDAھـ مع تطبیق دعم 83:إلى

أصبح مجموع مساحات ھذا النوع من األشجار المثمرة FNRDAموجودة بالبلدیة، و بعد دعم 
التین و اللوز و الكرز و :ھـ و كذلك األمر بالنسبة لألشجار المقاومة و التي نجد منھا42.5:یبلغ

ھـ قبل تطبیق برنامج الدعم و ارتفعت ضعف ذلك بعد تطبیق دعم 24:التي لم تكن تمثل سوى
FNRDAھـ؛ و مساحة الحمضیات قبل برنامج الدعم الفالحي كانت 52.5:بحیث بلغت مساحتھا

ھـ 56:ھـ، مساحات عنب الطاولة ازدادت من240:أصبحتFNRDAھـ و بعد دعم 147:تمثل
ھـ فقط و تضاعفت 12:ھـ أما مساحات الكروم الموجھة إلنتاج الخمور فقد كانت68:لتصل إلى

.ھـ58:تقریبا خمسة أضعاف بمساحة إجمالیة بلغت
لمثمرة، فقد أكدت مختلف إضافة إلى ھذا التزاید الملحوظ في مساحات مختلف األشجار ا

المشاریع التنمویة بالبلدیة على تنمیة األشجار المثمرة، و أدرجت كذلك غرس كاسرات الریاح 
في مناطق من البلدیة األكثر مواجھة للریاح لوقایة المحاصیل المختلفة من آثارھا التي تنعكس 

ت اإلنبات، و قد تم سلبا على المحصول و تتسبب في سقوط البراعم و األزھار خاصة في وق
كم من كاسرات الریاح بمحیط سیدي جلول في إطار استصالح 0.5:في ھذا الصدد غرس

كم من كاسرات 7:و بمنطقة محرزة التي برمج بھا غرس1األراضي عن طریق االمتیاز،
أنواع األشجار المثمرة على مستوى كل المشاریع لى إدراجعمع الحرص كذلك ؛ 2الریاح

ھـ من األشجار 50بلدیة و التي تحقق منھا على مستوى محیط سیدي جلول؛ غرس التنمویة بال
3.ھـ من الكروم26المثمرة و 

ھذا الغرس لألشجار المثمرة في المناطق المبعثرة األكثر تعرضا لمظاھر التعریة المختلفة، 
ق و في سیساعد مستقبال في الرفع من المستوى االقتصادي و االجتماعي لسكان ھذه المناط

زیادة الدخل الفردي السنوي، و سیكون لھ انعكاسا على المحافظة على الوسط الطبیعي و 
تثبیتھ و حمایتھ من مظاھر التدھور و یساعد على تثبیت التربة و عدم تأثرھا باالنجراف من 

.طرف المسیالت التي إن ازدادت كمیة المیاه التي تحملھا تؤدي إلى جرف التربة
:الل الزیارات المیدانیة أنواعا مختلفة من األشجار المثمرة كما یليو الحظنا من خ

.على مستوى تجمع محرزة نجد أشجار التفاح و الزیتون و البرقوق و المشمش
.على مستوى تجمع الصوالح نجد كل من التفاح و األجاص

.على مستوى تجمع أوالد العباس نجد أشجار التفاح و الزیتون
.ھوارة نجد أشجار التفاح و األجاص و المشمش و الخوخعلى مستوى تجمع ال

.)50(و رقم)49(و رقم)48(و رقم)47(انظر الصور رقم

ج.د20000:م2006ج المبلغ المستخدم منھ نھایة سنة .د600000:كم من نوع أشجار كاسرات الریاح، بمبلغ دعم إجمالي15:تم برمجة غرس:1
ج.د28200000:تم برمجة كاسرات الریاح ضمن المشروع الجواري لمحرزة بمبلغ دعم مقدربـ: 2
ج.د3900000:الكروم بلغج، و المبلغ الذي استخدم لغرس.د2500000:المثمرة بلغلغرس األشجارمبلغ الدعم المستخدم : 3



.الكروم في منطقة محرزة الغربیةغرس أشجار الزیتون و : )48(، )47(صورة رقم 

م2008أخوذة في أوت صورة مم2008صورة مأخوذة في أوت 

غرس أشجار الزیتون  و الكروم في محیط سیدي جلول لتثبیت التربة:)50(، )49(صورة رقم 

م2008وبرتكصورة مأخوذة في أم2008كتوبرصورة مأخوذة في أ

:آثار مشاریع التنمیة الریفیة على الثروة الحیوانیة-2-2
ركزت مختلف المشاریع التنمویة بالبلدیة على تدعیم و تشجیع تربیة أنواع الثروة الحیوانیة و 

التي ظھرت من خالل مختلف المشاریع التي أنجزت أو التي ھي في طور االنجاز، خاصة 
ھیاكل التخزین و التحویل و التي منھا عربات جمع الحلیب و تدعیم تربیة النحل و الدجاج و 

.PNDAلتبرید و غرف التبرید من خالل المخطط الوطني للضبط والتنمیة الفالحیة أحواض ا
خلیة 3385فیما یخص تربیة النحل فقد تم منح : تم تحقیق عدة مشاریع و ھي ممثلة كما یلي

وحدة لوازم مختلفة لتربیة النحل بقیمة مدعمة من 80خلیة فارغة و تم منح 552مملوءة و 
من قیمة االستثمار %80:تجاوزتو التيFNRDAلتنمیة الفالحیة طرف صندوق الضبط و ا

. في ھذا المجال
وحدات لتربیة الدجاج المخصص إلنتاج )9(أما بالنسبة لتربیة الدجاج، فقد تم تحقیق تسع 

اللحم و وحدتین لتربیة الدجاج المخصص إلنتاج البیض، إضافة إلى دعم تحسین شروط 
وحدة محققة بقیمة دعم إجمالیة 19نتاج و الممثلتین في التربیة و تحسین شروط اإل

.من نسبة االستثمار%50:تجاوزت



أما المشاریع الخاصة بھیاكل التخزین و التحویل بالبلدیة فقد تحقق منھا بالنسبة إلنتاج الحلیب 
عربتان لجمع الحلیب وحوض تبرید و غرفتا تبرید خاصة بتخزین المنتجات الزراعیة : توفیر

لمختلفة و قد ساھم الصندوق الوطني للضبط و التنمیة الفالحیة بنسبة دعم لھذه الھیاكل ا
.  من نسبة القیمة اإلجمالیة لالستثمار%87:تجاوزت

إضافة كذلك إلى ما تحقق من خالل المخطط الوطني للضبط و التنمیة الفالحیة من مشاریع في 
الستصالح األراضي عن طریق االمتیاز و المشاریع ھذا اإلطار من خالل محیط سیدي جلول 

.الجواریة للتنمیة الریفیة
وحدة فقط في 60:وحدة لتربیة النحل تحقق منھا1060:بالنسبة لمحیط سیدي جلول تم برمجة

م و ھذا راجع إلى عدة أسباب منھا عدم التحكم في ھذا النوع من 2007/م2006الموسم الفالحي 
.تھاون المربیناالھتمام و و مراقبة خالیا النحل باإلضافة إلى قلة التربیة و عدم متابعة

محرزة، فقد تم االھتمام بإدخال تربیة منطقة أما بالنسبة للمشروع الجواري للتنمیة الریفیة ل
رأسا 50رأسا من الغنم و 50:أنواعا مختلفة من الثروة الحیوانیة حیث أنھ برمج تدعیم تربیة

و انقسمت صیغة 1.خالیا لتربیة النحل10دة لتربیة الدجاج إضافة إلى وح12من األبقار و 
م من مؤسسات دعم الشباب كالوكالة جزء یؤخذ كقرض بنكي  و جزء مدع: الدعم إلى جزءین

بالنسبة لتربیة األغنام و،الوطنیة لتشغیل الشباب و الصندوق الوطني للتأمین على البطالة
. وكاالت تشغیل الشبابفدعمت كلیا من طرفلدجاج  األبقار و النحل، أما تربیة ا

حضي المشروع الجواري للتنمیة الریفیة لمنطقة الصوالح ھو كذلك على حصتھ من ھذه 
رأسا من 50رأس من البقر و 2وحدة لتربیة الدجاج و 31:المشاریع التي برمجت و التي منھا

قة مالئمة بالدرجة األولى لتربیة األغنام األغنام و لم تبرمج تربیة النحل بھ؛ و تعد ھذه المنط
و دعمت ھذه المشاریع من طرف الصندوق الوطني ، 2بھاالنتشار المراعي الطبیعیة 

مساھمة لالستصالح عن طریق االمتیاز و مساھمة البنك بقرض للمستفید باإلضافة إلى ال
.ذاتیة للمستفیدال

في إطار ھو كذلك الد العباس فقد برمج بھ بالنسبة للمشروع الجواري للتنمیة الریفیة ألوأما 
رأسا من األغنام و 51رؤوس من األبقار و 10:ھذا الدعم لتربیة أنواع الثروة الحیوانیة ما یلي

وحدات لتربیة النحل، ینقسم دعم تربیة الثروة الحیوانیة ھو اآلخر 5وحدات لتربیة الدجاج و 5
3.میة الریفیة للصوالحإلى ثالثة أجزاء مثل المشروع الجواري للتن

و أما المشروع الجواري للتنمیة الریفیة لھوارة فقد كانت حصتھ في دعم تربیة األنعام المختلفة
رأسا من األغنام، صیغة 52رؤوس من األبقار و 3وحدة لتربیة الدجاج و 24:تتمثل في اآلتي

4.الدعم لھ انقسمت إلى ثالثة أجزاء كذلك

ع األنعام المختلفة ضمن المشاریع الجواریة للتنمیة الریفیة، یؤكد أھمیة إن إدراج تربیة أنوا
اإلنتاج الفالحي بالبلدیة، خاصة في المناطق التي ال تتوفر بھا مساحات زراعیة فيھذا الفرع 

خصبة و مالئمة إلقامة أنواع اإلنتاج النباتي المختلفة، و الذي یساھم في إیجاد توازن للخلل 
الجتماعي الموجود بین مختلف الجھات بالبلدیة؛ و الذي سیكون لھ انعكاسا االقتصادي و ا

.ایجابیا في القریب العاجل و في تنمیة الفالحة و األوساط الریفیة المختلفة و في فك عزلتھا
. )52(و رقم)51(رقمانظر الصورة

ج.د31240450:الریفیة بمحرزة مقدربـةمبلغ الدعم اإلجمالي المخصص لتربیة أنواع األنعام بالمشروع الجواري للتنمی: 1
ج.د12100000:الریفیة بمنطقة الصوالح مقدربـةللتنمیمبلغ الدعم اإلجمالي المخصص لتربیة أنواع األنعام بالمشروع الجواري: 2
ج.د15100000:الریفیة بأوالد العیاس مقدربـةمبلغ الدعم اإلجمالي المخصص لتربیة أنواع األنعام بالمشروع الجواري للتنمی: 3
ج.د14000000:ھوارة مقدربـالریفیة بةالمخصص لتربیة أنواع األنعام بالمشروع الجواري للتنمیمبلغ الدعم اإلجمالي: 4



مستوىتدعیم تربیة األغنام على: )52(صورة رقم للنحل     خالیااستفادة أحد الخواص من : )51(صورة رقم 
.الصوالح، شرق المنطقةتجمع.   على مستوى محیط سیدي جلول

م2008كتوبرأصورة مأخوذة فيم2008كتوبرأصورة مأخوذة في

:یة الفالحیةفي العملانتقاء البذور و الشتائل -2-3
یعتبر انتقاء البذور و الشتائل من بین أھم العوامل المساعدة على ارتفاع اإلنتاج و الجودة في 

العملیة الفالحیة و الذي جسدتھ تجارب المزرعة النموذجیة التي قامت بتزوید الفالحین خاصة 
التي ساھمت في كمیة منھم المعروفین بجدیتھم في الفالحة بأنواع البذور و الشتائل المختلفة و 

اإلنتاج المحقق بالبلدیة و لذا ارتأینا أن نوردھا كانعكاس لمشاریع التنمیة الریفیة في الجانب 
االقتصادي المتمثل في اآلثار التي انعكست على الجانب الفالحي و التي تمثلت في كمیة البذور 

لزراعیة و قارنا ھذا و الشتائل التي استعملت في العملیة الفالحیة لمختلف المحاصیل ا
االستعمال مع بلدیات الدائرة لمحاولة معرفة مدى األھمیة التي یولیھا فالحوا البلدیة في زرع 

.     البذور و الشتائل المنتقاة

:الحبوب المنتقاة-2-3-1
ركز فالحوا البلدیة على زرع كمیات كبیرة من أنواع الحبوب المنتقاة في الموسم الفالحي 

.)132(م مقارنة بفالحي بلدیات الدائرة األخرى مثلما یظھره الجدول رقم 2007/م2006

)ق(م 2007/م2006كمیة الحبوب المنتقاة في الزراعة في الموسم الفالحي :)132(جدول رقم
صورغوشوفانشعیرقمح لینقمح صلبالمنطقة
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أن كمیة الحبوب المنتقاة في الموسم )36(و الشكل البیاني رقم )132(یتضح من الجدول رقم 
أي بنسبة ق4728ا على مستوى دائرة جندل منھا قنطار7200، بلغت م2007/م2006الفالحي 

من الحبوب المنتقاة على مستوى بلدیة جندل، ھذا مما یبین أھمیة البلدیة في استعمال 66%
ق من 960الحبوب المنتقاة مقارنة ببلدیات الدائرة األخرى بحیث نجد في بلدیة واد الشرفة 

ن م%20ق أي بنسبة 1440و بلدیة بربوش %13كمیة القمح الصلب المنتقاة أي بنسبة 
. إجمالي حبوب القمح الصلب المنتقاة على مستوى الدائرة

أما بالنسبة لحبوب القمح اللین المنتقاة على مستوى البلدیة و التي بلغت نسبتھا نصف النسبة 
اإلجمالیة المستخدمة بالدائرة، و نفس المالحظة بالنسبة للحبوب المنتقاة من الشعیر و الشوفان 

5325:للحبوب المنتقاة و الذي غرس على مساحة إجمالیة بلغتو الصورغو، فھذا االستعمال
18:قنطارا بمردود92000:م؛ أعطى إنتاجا تمثل في2007/م2006ھـ في الموسم الفالحي 

قنطارا 81000:ھـ، و كان إنتاج كل من القمح الصلب و اللین لنفس الموسم الفالحي/ق
ھـ لنفس الموسم الفالحي، وھي /ق10:بلغھـ و الذي فاق المعدل الوالئي الذي /ق17:بمردود

نتیجة ایجابیة لإلنتاج النباتي المحقق بالبلدیة و الذي یؤكد أھمیة ھذا االستعمال للحبوب المنتقاة 
و للدور الفعال الذي تؤدیھ المزرعة النموذجیة في سعیھا لتحسین كمیة و نوعیة إنتاج الحبوب 

ب التي یقوم بھا المعھد المتخصص في تنمیة إنتاج بھا، وتساھم إلى حد كبیر في تدعیم التجار
و تقوم ، ITGCوجودة الحبوب لسھل الشلف األعلى المتواجد على مستوى بلدیة خمیس ملیانة 

المنتقاة ذات الجودة الكبیرة من الحبوب المزرعة النموذجیة كما سبق اإلشارة إلیھ بمنح كمیة 
، لكي یزرعونھا و یقارنون كمیة ي بادئ األمرللفالحین المعروفین بجدیتھم بصفة مجانیة ف

اإلنتاج بباقي الحبوب التي یستخدمونھا، و منھا یعمم استعمال ھذه األنواع المنتقاة في حال 
. إعطائھا الجودة و اإلنتاج الوفیر
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:الخضر الجافة-2-3-2
)قنطار(م 2007/م2006كمیة الخضر الجافة المنتقاة في الموسم الفالحي :)133(جدول رقم

فول أخضرجلبانةحمصالمنطقة
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م 2007/م2006، یبین لنا كمیة الخضر الجافة المنتقاة في الموسم الفالحي )133(الجدول رقم 
بالبلدیة مقارنة ببلدیات الدائرة، و الذي یؤكد أن الكمیة المستخدمة بالبلدیة مثلت أكبر كمیة و 

من الكمیة اإلجمالیة للدائرة و كمیة %62.5:قنطارا من الحمص أي بنسبة150:تي كانتال
من إجمالي  الخضر المنتقاة %66.67:قنطارا أي بنسبة200:محصول الجلبانة المنتقاة بلغت

من النسبة %77.78:قنطارا بنسبة350:للدائرة، أما كمیة الفول األخضر المنتقاة فمثلت
ھـ، و 700:ائرة، غرست ھذه الكمیة من الخضر الجافة على مساحة إجمالیة مثلتاإلجمالیة للد

ھـ، و الذي یبقى دون المعدل /ق5.5:قنطارا بمردود مقدر بـ3700:التي أعطت إنتاجا تمثل في
ھـ و أكثر؛ حتى یمكننا القول بتحقیق االكتفاء /ق8:المعمول بھ في الوالیة و الذي یقدر بـ

الجافة بالبلدیة على الرغم من اللجوء إلى الخضر الجافة المنتقاة و التي الذاتي من الخضر
ساھمت في الرفع من كمیة اإلنتاج إال أنھا تبقى غیر كافیة بالنظر إلى الطلب المتزاید علیھا، 

فان الخضر الجافة المنتقاة ساھمت في كمیة و نوعیة ھذا النوع من اإلنتاج فقد مثل الفول 
% 22.22:النسبة اإلجمالیة، و النسبة التي مثلھا محصول الجلبانة  بلغتمن% 14.58:نسبة

من % 37.5:من النسبة العامة إلنتاج ھذا النوع من الزراعة، و ساھم الحمص المنتقى بنسبة
النسبة اإلجمالیة لھذا النوع من اإلنتاج، لكنھ یبقى غیر كافیا و الذي یستدعي إضافة إلى انتقاء 

ات النوعیة و اإلنتاج الكبیر، زیادة الرقعة الزراعیة المخصصة لھذا النوع من الخضر الجافة ذ
.اإلنتاج الزراعي

:األعالف-2-3-3
ق، منھا 1300:م2007/م2006بلغت كمیة األعالف المنتقاة بالبلدیة في الموسم الفالحي 

الذي فاق أربع ھـ و/ق40:قنطارا بمردود بلغ52000:الخرطال و الشوفان و التي أنتجت
واد : أضعاف المعدل الوالئي لنفس الموسم الفالحي، بینما لم تتعدى األعالف المنتقاة لبلدیتي

قنطارا من إجمالي كمیة األعالف المنتقاة على مستوى الدائرة و التي 700:الشرفة و بربوش
كد االھتمام بھذا قنطارا من إجمالي إنتاج الدائرة؛ الشيء الذي یؤ2000:تصل كمیة إنتاجھا إلى

الفرع الفالحي ببلدیة جندل و یؤكد أیضا الجھود المبذولة من أجل ترقیة اإلنتاج الحیواني الذي 
ال غنى لھ عن إنتاج األعالف الضروریة كمورد غذاء أساسي للثروة الحیوانیة و الجدول رقم 

.   لدائرةیوضح ھذا االستعمال لألعالف المنتقاة بالبلدیة مقارنة ببلدیات ا)134(



)ق(م 2007/م2006كمیة األعالف المنتقاة في الزراعة في الموسم الفالحي :)134(جدول رقم
Vesce F. Avoineشوفان المنطقة
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:المحاصیل الصناعیة-2-3-4
بالنسبة للمحاصیل الصناعیة، لم یخصص سوى قنطارا واحدا من الطماطم الصناعیة المنتقاة 
على مستوى البلدیة و لم تسجل البلدیات األخرى بالدائرة ھذا االنتقاء للمحاصیل الصناعیة و 

30:قنطارا أي أن المردود كان300:ھكتارات أعطت إنتاجا بلغ10:لى مساحةالتي غرست ع
م، رغم ھذا االنتقاء للطماطم ذات الجودة العالیة إال أن 2007/م2006ھـ في الموسم الفالحي /ق

.ھـ/ق50:مردودھا یبقى دون المعدل الوالئي الذي بلغ لنفس الموسم الفالحي

:الخضر-2-3-5
أنواعا مختلفة من البذور المنتقاة من الخضر قصد الرفع من إنتاجھا و بالبلدیة استعملت 

مستوى بلدیات الدائرة األخرى إال بصفة ضئیلة ىجودتھا، و لم یدرج ھذا االنتقاء للبذور عل
.)135(جدا مقارنة ببلدیة جندل مثلما تظھره معطیات الجدول رقم 

م2007/م2006عة في الموسم الفالحي كمیة الخضر المنتقاة في الزرا:)135(جدول رقم
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للخضر في الرفع من مستوى و نوعیة اإلنتاج ساھمت ھذه العملیة النتقاء البذور بالنسبة
م، وھو شيء یدل على االھتمام بزیادة اإلنتاج من األنواع 2007/م2006:النباتي للموسم الفالحي

، حتى و إن كان ھذا النباتیة الممارسة بالبلدیة للوصول إلى المعدل الوالئي و الوطني المطلوب
كبیرة مقارنة بكمیة البذور المغروسة إال أنھ ینبئ بأن االنتقاء للبذور في الزراعة ال یمثل نسبة 

فالحي البلدیة وصلوا إلى درجة من الوعي بضرورة تطویر التقنیات المستخدمة في الزراعة 
بالجانب التقني في مبالتوجھ نحو اإلنتاج الرأسي بزیادة كفاءة األراضي الزراعیة و باالھتما

لتقنیات الحدیثة الذي توفره وسائل اإلعالم المختلفة ممارسة الزراعة و االنفتاح على عالم ا



التي یمتلكھا الفالح الیوم، ساھمت مختلف البذور المنتقاة في الموسم الفالحي في الرفع من 
كمیة اإلنتاج، لكن رغم ذلك لم تستطع بعض الخضر الوصول إلى تحقیق المردود المرجو 

.منھا مقارنة بالمردود الوالئي
ھـ و ھو نفس المعدل الوالئي المسجل /ق200:فقد حقق مردودا بلغ: البطاطابالنسبة لمحصول

و الذي لنفس الموسم الفالحي، و حقق محصول البصل كذلك إنتاجا فاق المعدل الوالئي
، و یرجع ذلك ھـ/ق30:بلغبحیث أن المردود الذي سجلھ ھذا المنتوج بالبلدیة ؛ ھـ/ق20:كان

یتطلب متابعة مستمرة لكي یحقق إنتاجا وفیرا، أما باقي الخضر أیضا إلى أن ھذا المحصول ال
ق محصول البطیخ األخرى فقد ظل مردودھا دون المردود الوالئي المسجل، حیث لم یحق

.ھـ/ق100:ھـ و الذي یبقى دون المعدل الوالئي و الذي یفوق /ق24:بنوعیھ سوى
ھـ /ق2:ھـ  بینما لم یحقق سوى/ق10:و یبقى مردود الخس دون المعدل الوالئي و الذي بلغ

بالبلدیة؛ و یرجع ذلك إلى تراجع المساحات المخصصة لھذه األنواع من الخضر و استبدالھا 
.    بمساحات لزراعة محصول البطاطا

: الدائرةبالبلدیة مقارنة ببلدیاتعدد مناصب الشغل الناتجة من المشاریع التنمویة -2-4
یة التي طبقت على مستوى البلدیة في زیادة عدد مناصب الشغل المشاریع التنموساھمت 

الدائمة و المؤقتة بھا، و ھو الشيء الذي یدل على تبني العدید من سكانھا السیاسات التنمویة 
یوضح )136(ھذه و المشاركة فیھا سواء عن طریق مشاریع فردیة أو جماعیة؛ و الجدول رقم 

. ن خالل المشاریع التنمویة مقارنة ببلدیات الدائرةعدد المناصب التي نتجت بالبلدیة م

عدد مناصب الشغل الدائمة و المؤقتة التي نتجت بالبلدیة من خالل : )136(جدول رقم 
م2007/م2000المخططات التنمویة المختلفة خالل الفترة 

المجموعمنصب شغل موسميمنصب شغل دائمالبلدیة

6889عددال4839العدد2050العددجندل

81.44النسبة88.08النسبة69.14النسبة

702العدد307العدد395العددوادي الشرفة

8.30النسبة5.59النسبة13.32النسبة

868العدد348العدد520العددبربوش

10.26النسبة6.33النسبة17.54النسبة

8459العدد5494العدد2965العددالدائرة

100النسبة100النسبة100سبةالن
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تظھر أن المشاریع التي أنجزت في إطار المخططات التنمویة : )136(معطیات الجدول رقم 
دائرة جندل، و التي سجل بھا الوطنیة أسفرت على مناصب شغل دائمة و مؤقتة على مستوى 

81.44:منصب شغل بنسبة مثلت6889:أكبر عدد من المناصب ھذه ببلدیة جندل و الذي بلغ
منصب شغل بین 8459:من إجمالي مناصب الشغل على مستوى الدائرة و التي بلغ عددھا%

غل و منصب ش2050:بلدیةدائم و مؤقت، حیث بلغ عدد مناصب الشغل الجدیدة الدائمة بال
. منصبا4839:بلغت مناصب الشغل المؤقتة بھا

منصب شغل 2050:الدائمة و التي بلغتحضت بلدیة جندل على أكبر عدد من مناصب الشغل 
عدد مناصب الشغل الدائمة ببلدیة مقارنة بنسبتھا على مستوى الدائرة بینما %69.14:أي بنسبة



م تحض بلدیة واد الشرفة إال و ل%17.54:منصب شغل أي بنسبة520:بلغتبربوش
مقارنة بنسبة المناصب الناتجة ھذه، و نفس الشيء بالنسبة لمناصب الشغل % 13.32:بنسبة

منصب 4839:اھاحیث بلغ عددھا على مستوو التي سجلت بلدیة جندل أكبر عدد منھا المؤقتة 
ة بربوش بنسبة من إجمالي مناصب الشغل المؤقتة بالدائرة ثم بلدی%88.08:نسبةبأيشغل 

مما یدل على األھمیة االقتصادیة التي %5.59:ثم بلدیة واد الشرفة بنسبة%6.33:أقل بكثیر
انعكست على البلدیة من خالل مختلف المشاریع المنجزة بھا و التي جسدتھا مناصب الشغل 

.الجدیدة ھذه

:صب شغلفي خلق مناGCAأھمیة برامج االستثمار في إطار االمتیاز-2-5
و التي كانت تھدف إلى GCAبین المشاریع االستثماریة التي برمجت في إطار االمتیاز و من

خلق مناصب شغل، المشاریع التي اختیر تطبیقھا في محیط سیدي جلول مثلما تظھره معطیات 
).137(الجدول رقم 

ببلدیة جندلناصب شغلأھمیة برامج االستثمار في إطار االمتیاز في خلق م:)137(جدول رقم
السنة الثانیةالسنة األولىالمجموعطبیعة الشغل

السداسي األولالسداسي الثانيالسداسي األول
106106عدد المستثمرین

424148148128المقابل من مناصب الشغل االقتصادیة

530254148128المجموع
برنامج استصالح األراضي عن طریق االمتیاز :BNEDERیر و التنمیة الریفیة دراسة للمكتب الوطني ألجل التطو:المصدر

13لمحیط سیدي جلول ببلدیة جندل صفحة 

اختیر محیط سیدي جلول في إطار استصالح األراضي عن طریق االمتیاز من أجل المساھمة 
ھة الشمالیة في استصالح أراضي فالحیة جدیدة بالبلدیة و ألجل الحد من مظاھر التعریة بالج

الشرقیة بھا، و الذي أثبتت األعمال التقییمیة لھ من طرف المصالح الفالحیة المختصة نجاحھ 
و ذلك من خالل المعاینة في المیدان بحیث یالحظ أن أھالي ھذه المنطقة قد ساھموا بشكل 

نھایة % 34.51:ایجابي في نجاحھ بحیث بلغت نسبة االنجاز لمختلف المشاریع المسطرة
.م2007/م2006لموسم الفالحي ا

ھكتارا و 818:ھكتارا، بلغت األراضي الخاصة للدولة منھا853:استھدف المشروع مساحة
الباقي عبارة عن أراضي لمستثمرات فالحیة جماعیة، و یمكن للمستثمر في المحیط أن یصبح 

جھا بموجب مالكا لألراضي بشرط القیام باستغاللھا و باستصالحھا و الرفع من مستوى إنتا
قانون حیازة األرض عن طریق االمتیاز، أما إدماج أراضي المستثمرات الفالحیة الجماعیة 

أن یصبحوا مشاركین فاعلین في مشروع التنمیة و یسعون فكان ألجل تمكین المستثمرین من
.     بذلك إلى المحافظة على اإلطار الطبیعي للمكان و االستقرار بھ

شروع فیتمثل في االنعكاس االقتصادي الذي سیحققھ من خالل أما فیما یخص ھدف الم
مناصب شغل جدیدة ترفع من المستوى االقتصادي و االجتماعي للسكان و تحفزھم على 

، و لقد قام المكتب الوطني ألجل التطویر )137(جدول رقمالمشاركة في التنمیة الریفیة انظر 
منصبا خالل سنتین من بدء 530:لمشروع بـالریفي بتقدیر مناصب الشغل الناتجة عن ھذا ا
4:مستثمرا كل مستثمر یفترض أن یشغل106:المشروع، حیث أن العدد اإلجمالي للمستمرین

ھـ بحیث 8مناصب مؤقتة، و لقد قدر نصیب كل مستثمر من األراضي بالمشروع 



ى خالیا ھكتارا واحدا لغراسة الكروم باإلضافة إلھـ لغراسة األشجار المثمرة و7خصصت
.ج.د605000:لتربیة النحل بقیمة دخل مقدرة بـ

:ارتفاع حجم اإلنتاج الفالحي-2-6
و من انعكاسات مشاریع التنمیة الریفیة على البلدیة، ارتفاع حجم اإلنتاج الفالحي و الذي 

.)138(تعكسھ معطیات الجدول رقم 

م ببلدیة جندل 2007/م2000فترة كمیة اإلنتاج السنوي بالقنطار خالل ال: )138(جدول رقم 
)ق(مقارنة ببلدات الدائرة 

زراعات خضربقولحبوبالبلدیة
صناعیة

فواكھ
زیتونحمضیاتكرومنواة، بذورأخرىبطاطا

5000020001400001300210060008003500186جندل

وادي 
الشرفة

15000100050004000200012040068

18000100030002000150100064بربوش

83000400014800019002100815010203900318الدائرة

160.245094.5968.4210073.6278.4389.7458.49النسبة
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یبین لنا كمیة اإلنتاج السنوي بالقنطار لمختلف المحاصیل الزراعیة خالل )138(الجدول رقم 
السنوات التي استفادت منھا بلدیة جندل من الدعم المالي للدولة مقارنة ببلدیات الدائرة، و 

یتضح من معطیات الجدول أھمیة البلدیة في مجال اإلنتاج الزراعي مقارنة بالبلدیات األخرى؛ 
بالنسبة لكل %50:كبیرة من حیث اإلنتاج الزراعي إذ نجد أن اإلنتاج فاقفھي تساھم بنسبة 

المحاصیل الزراعیة أي أن بلدیة جندل؛ بلدیة فالحیة غنیة مقارنة ببلدیات الدائرة و یعود ذلك 
إلى عدة أسباب منھا أنھا بلدیة تقع معظم أراضیھا في السھل مما یسھل إقامة زراعات مختلفة 

من معدل إنتاجھا على مستوى %94.59فقد بلغت نسبة إنتاج البطاطا بالبلدیة ذات إنتاج كبیر؛
من نسبة اإلنتاج بالدائرة و فاق معدل إنتاج كل من %89.74الدائرة و مثل إنتاج الحمضیات 

من نسبة اإلنتاج في الدائرة و فاقت نسبة إنتاج %70:الكروم و األشجار المثمرة األخرى
و بلغت نسبة إنتاج البقولیات ببلدیة جندل نصف %50و الخضر المختلفة الزیتون و الحبوب 

ما ھي علیھ بالدائرة، أما إنتاج المحاصیل الصناعیة و المتمثلة في إنتاج الطماطم الصناعیة 
فاقتصر على بلدیة جندل، فالمشاریع التنمویة ساھمت بالفعل في الرفع من حجم اإلنتاج النباتي 

.   بالبلدیة

:الحیواني المحقق بالبلدیةاإلنتاج النباتي و-2-7
یتضح من خالل بحثنا في اإلنتاج النباتي و الحیواني أن المشاریع التنمویة التي كانت في إطار 
المخططات التنمویة للمناطق الریفیة، أعطت نتائج ال بأس بھا لمستوى اإلنتاج الفالحي بنوعیھ 

جندل؛ بحیث كانت تحتل المرتبة األولى في اإلنتاج النباتي و الحیواني على مستوى بلدیة
الفالحي على مستوى الدائرة، و كذلك نجد أن المساحات المستغلة للمنتجات الفالحیة ازدادت 
كذلك حیث تم تھیئة أراضي فالحیة و زراعتھا مما یسمح من رفع اإلنتاج و المردود، كما تم 

معدل اإلنتاج ببلدیة جندل نسبة إلى معدل اإلنتاج بالدائرةنسبة : 1



ك الموجھة إلى االستغالل الواسع و التي كذلك تشجیع تربیة المواشي خاصة فیما یخص تل
یستفاد من مختلف مشتقاتھا من لحوم حمراء و لحوم بیضاء و إنتاج الحلیب إضافة إلى إنتاج 
البیض و تربیة النحل؛ بالنسبة لإلنتاج الحیواني فقد احتلت البلدیة النصیب األكبر من الدعم 

لذي كان متوازنا نسبة إلى باقي البلدیات و الفالحي عدا تربیة الدجاج الموجھ إلنتاج اللحم و ا
الجدول التي كان لھا ھي األخرى حظھا من ھذا النوع من اإلنتاج الحیواني و ذلك ما یؤكده 

.)139(رقم 

م 2007/م2000خالل الفترةاإلنتاج النباتي و الحیواني المحقق : )139(جدول رقم 
)رأس(اإلنتاج الحیواني )ھـ(اإلنتاج النباتي 
األبقارالحبوب

2239الدائرةھـ5470الدائرة
2237البلدیةھـ5325البلدیة

األغناماألعالف
8450الدائرةھـ2125الدائرة
8207البلدیةھـ1700البلدیة

الماعزالخضر الجافة ھـ875الدائرة
748الدائرةھـ700البلدیة

خضر و فواكھ
636البلدیةھـ1300الدائرة
ھـ969البلدیة

دجاج اللحمزراعات صناعیة

وحدة8000الدائرةھـ10الدائرة
وحدة3000البلدیةھـ10البلدیة

تربیة النحلكروم ھـ146الدائرة
وحدة1845الدائرةھـ126البلدیة أشجار مثمرة
وحدة1650البلدیةھـ570الدائرة ھـ333البلدیة

م2007/م2006للموسم الفالحي جندلالقسم الفرعي الفالحي لدائرةانجاز الطالبة اعتمادا على معطیاتمن:المصدر

:انعكاسات المشاریع التنمویة على الجانب االجتماعي-3
: المنشآت المدرسیة و الصحیة-3-1

ي حاولت ذالاھتمت مختلف المشاریع التنمویة بالجانب الفالحي و أھملت الجانب االجتماعي و
من منطلق إنعاش الفضاءات الریفیة خاصة منھا المشاریع الجواریة للتنمیة الریفیة تداركھ

األكثر حرمانا؛ من خالل تشجیع و تدعیم النشاطات االقتصادیة للمجموعات الریفیة حسب 
االستقرار في خصائص كل منھا و ترقیتھا و تدعیم الحرف الریفیة بغیة حث السكان على

اطق الریفیة التي یعیشون بھا أو التي عادوا إلیھا، وسعت ھذه المشاریع كذلك إلى ترقیة المن
.التسییر العقالني و الدائم للموارد الطبیعیة المحلیة



المشاریع الجواریة للتنمیة أعطیت لھا األولویة من طرفو من بین الجوانب االجتماعیة التي 
السكن الریفي و الحرف التقلیدیة حتى والمدرسیةوبالمنشآت الصحیةھو االھتمام الریفیة؛

و ما ینتج عنھ من ضیاع للجھدالتنقل و تضمن لألھالي االستقرار و تجنب عناء السفر و 
وطد الثقة بین تالسكنیة و التجمعات مختلف بین التوازن و تعمل كذلك علىالوقت و المال 

.و سكان ھذه المناطق النائیةالمحلیة اإلدارة 
كان من ضمن المبادرات التي كانت في إطار المشاریع الجواریة للتنمیة الریفیة توفیر و

حافالت للنقل المدرسي، یستقلھا التالمیذ الذین ھم في الطور المتوسط و الثانوي، الشيء الذي 
زاد من نسبة التالمیذ في ھذه األطوار بعدما كانوا في وقت مضى یتوقفون عن الدراسة في 

من التعلیم االبتدائي أو قبل ذلك و ھذا بسبب نقص وسائل النقل و بعد المسافة التي آخر سنة 
یقطعونھا حتى یصلون إلى المؤسسات التعلیمیة، خاصة في أوقات سقوط األمطار و ما تسببھ 

.من صعوبة المشي في المسالك التي تتعرض للتعریة و االنجراف
ائیة و قاعة عالج على مستوى محیط سیدي و تم في ھذا اإلطار كذلك إنشاء مدرسة ابتد

جلول؛ أما على مستوى منطقة محرزة فقد تم برمجة إنشاء و تجھیز مركز صحي و اإلنارة 
العمومیة ضمن المخطط البلدي للتنمیة، و تم في إطار المخطط القطاعي للتنمیة إنشاء و 

دعم من الوكالة الوطنیة في شكل 2إضافة إلى وحدتین للنقل الریفي1تجھیز مدرسة ابتدائیة،
.لتشغیل الشباب

إنشاء مدرسة ابتدائیة بسیدي :)54(صورة رقم مستوى      قاعة عالج علىإنشاء:)53(صورة رقم 
.جلول تحتوي على ثالثة أقسام.لم تشتغل بعدمحیط سیدي جلول

م2008كتوبرصورة مأخوذة في أم2008كتوبرصورة مأخوذة في أ

: دعم إنشاء و تھیئة المساكن الریفیة-3-2
دعم إنشاء المساكن الریفیة في المناطق النائیة و التي تعرض سكانھا لویالت اإلرھاب في جاء 

مناطق و إدخالھم العشریة الماضیة كإجراء لحل عدة مشاكل من بینھا رد االعتبار لسكان ھذه ال
من الناحیة االقتصادیة و االجتماعیة، حیث إذا بفي الخطط التنمویة التي تعود علیھم باإلیجا

توفرت سبل العیش الكریم في ھذه الجھات المھمشة من البلدیة، عدل سكانھا عن ھجرھا و 

ج .د21000000:قیمة الدعم إلنشاء و تجھیز المدرسة االبتدائیة مقدربـ: 1
ج.د4000000:وحدتي النقل الریفي مقدربـقیمة دعم : 2



ا الدولة فكروا في االمتیازات التي یحصلون علیھا من خالل مختلف أنواع الدعم التي تمنحھ
.لھم، وفكروا جدیا كیف یمكن لھم المساھمة في تنمیة مجال عیشھم، و محل رزقھم

مع مراعاة عند دعم إنشاء المساكن؛ العوامل االجتماعیة و االقتصادیة التي تفرضھا " 
1"التركیبة االجتماعیة للمجتمع البشري للمنطقة و أشكال التنظیمات للمستثمرات الفالحیة بھا 

من طرف %100:مسكنا ریفیا بقیمة دعم20:لى مستوى منطقة محرزة، أنھ تم إنشاءو نجد ع
الصندوق الوطني لدعم إنشاء المساكن الریفیة حیث أنھ كان أول مشروع جواري للتنمیة 
.الریفیة بالبلدیة، و ھذا لتشجیع استقرار األعداد الكبیرة التي ھجرت المناطق الریفیة سابقا

تبلغ یع الجواریة للتنمیة الریفیة بالبلدیة انخفضت قلیال نسبة الدعم، و ھيو مع تزاید المشار
ج للمسكن .د500000:من مجمل دعم إنشاء المساكن الریفیة وھي مقدرة بـ%83.33:حالیا

الواحد و باقي المبلغ یكون كمساھمة ذاتیة للمستفید، و لقد ساھم الصندوق الوطني لدعم إنشاء 
وحدات سكنیة 4وحدة على مستوى المشروع الجواري للتنمیة للصوالح و 24:المساكن بإنشاء

وحدات سكنیة على مستوى 7على مستوى المشروع الجواري للتنمیة ألوالد العباس و 
الذي یوضح لنا عدد المساكن )140(المشروع الجواري للتنمیة لھوارة، انظر الجدول رقم 

. م2007/م2000الریفیة المنجزة خالل الفترة 

م و مبلغ الدعم 2007/م2000عدد المساكن الریفیة المنجزة خالل الفترة : )140(جدول رقم 
المادي المخصص لھا 

الموسم الفترة
الفالحي

تھیئة مساكن
قیمة ) ج.د250000(

الدعم للمسكن

مساكن منجزة 
قیمة ) ج.د500000(

الدعم للمسكن

في طور 
االنجاز

مساكن منجزة 
بعد تعرضھا 

اتلفیضان
المخطط 

الوطني للضبط
والتنمیة 
الفالحیة

00/0130///
01/02////
02/03/1102

مخطط التنمیة 
الریفیة

المستدامة

03/04/1030/
04/05/1030/
05/06/1337/
06/07/2030/

30541372المجموع

750000027000000/1000000)ج.د(إجمالي الدعم 
م2007/م2006معطیات القسم الفرعي الفالحي لدائرة جندل للموسم الفالحي : المصدر

ركزت المخططات التنمویة الریفیة و الفالحیة بالبلدیة على دعم انجاز و تھیئة المساكن في 
األوساط الریفیة النائیة لما لھا من أھمیة في الرفع من المستوى االجتماعي و االقتصادي

تطبیق ھذه ذمسكنا من54تم انجاز ) 140(و حسب معطیات الجدول رقم للسكان و لذلك 
معظمھا أنجزت ضمن مخطط التنمیة الریفیة المستدامة و یبقى المخططات التنمویة بالبلدیة

مسكنا و تمثل المبلغ 137عددا كبیرا من ھذه السكنات في طور االنجاز و الذي یتمثل في 
لكل مسكن منجز أما مبلغ الدعم المخصص ج.د500000:ز المساكن فيالمخصص لدعم انجا

مسكنا ریفیا30:ج للمسكن الواحد و تم في ھذا الصدد تھیئة.د250000:لتھیئة المساكن فیقدر بـ
م إضافة كذلك إلى انجاز مسكنین بعد أن دمرا بفعل 2001/م2000كلھا في الموسم الفالحي 

تبین الجھود المعتبرة المبذولة في سبیل )140(لجدول رقم فمعطیات اتعرضھما للفیضانات، 
توضح نوع المساكن )55(، الصورة رقمالرفع من المستوى االجتماعي لسكان األریاف

1:Pierre George 172، مصدر سابق، صفحة



فتمثل نوع المساكن المنجزة في )56(المنجزة في المناطق السھلیة بالبلدیة، أما الصورة رقم
.مناطق السفوح

أنواع المساكن المدعمة من ثالث: )56(صورة رقم كن المدعمة من غرفتین أنواع المسا: )55(صورة رقم 
.غرف على مستوى تجمع زوامبیة.                بتجمع سي مصباح

م2007لیةجویصورة مأخوذة في م2007جویلیةصورة مأخوذة في 

:دعم الحرف التقلیدیة-3-3
لكل من مناطق الصوالح و أوالد العباس و ھوارة، تم من خالل المشاریع الجواریة للتنمیة

إدخال مكنات الخیاطة ضمن مشاریع التنمیة بھا لتدعیم الحرف التقلیدیة و المتصاص فئة 
ن من بلوغ األطوار المختلفة من الشباب التي لم تكمل دراستھا، خاصة البنات اللواتي لم یتمك

الدراسة، لعدة أسباب أھمھا بعد المسافة بین التجمع السكني و المؤسسة التربویة و قلة وسائل 
النقل و تخوف األولیاء على بناتھن من ھذا التنقل الیومي إذ أنھ من خالل االستبیان المیداني 

األبناء المسجلین ، فان متوسط)218(بھ، انظر االستبیان بالملحق في الصفحة رقم الذي قمنا 
في الطور المتوسط و الثانوي قدر بابن واحد لكل أسرة و في الغالب یكون االبن الذكر حیث 
أن البنات باختیارھن أو بتدخل أولیائھن یتوجھن إلى مراكز التكوین المھني، أو یتخلین نھائیا 

ھذا الدعم FNPAATالتقلیدیة عن مقاعد الدراسة، و جسد الصندوق الوطني لتطویر الحرف
وحدة لمكنات الخیاطة على مستوى تجمع 18:المادي للحرف التقلیدیة و الذي تمثل في

وحدة على مستوى تجمع الھوارة 21وحدات على مستوى تجمع أوالد العباس و 4الصوالح و 
لھذا %100:بـالواحدة و التي تمثلت بنسبة دعم مقدرةةج للماكن.د13000:بقیمة دعم مقدرة بـ

النوع من الدعم المالي للدولة في سبیل إعادة إحیاء الفضاءات الریفیة في المناطق األكثر 
.  حرمانا و عزلة

:ثقة بین الفالح و المؤسسات الفالحیة المختلفةالطیدتو-3-4
دانیة و وجود الثقة مھم جدا في العملیة الفالحیة و في جودتھا، و اتضح من خالل زیارتنا المی

حوارنا مع الفالحین و المستثمرین أن المشاریع الجواریة وطدت بالفعل الثقة بین الفالح و 
المؤسسات الفالحیة المختلفة ألن العملیة الفالحیة في الحقیقة ھي عملیة جماعیة تشارك فیھا 

فالح و عدة أطراف و لكي تنجح و تعطي الثمار المنتظرة یجب التركیز على توطید الثقة بین ال
المؤسسات الفالحیة التي یتعامل معھا، و الذي ال شك جسدتھ المشاریع التنمویة التي كانت 



تركز على العنصر البشري كعامل أساسي في تطویر الفالحة و الذي ظھر من خالل الدراسة 
في عدد الطلبات المسجلة للحصول على الدعم الفالحي و الذي یدل على الرغبة الجدیة في 

ة في إنجاح التنمیة بالبلدیة، أو على األقل السعي إلى الرفع من المستوى االجتماعي المشارك
یا على الفالحة بالبلدیة، مما جعل البلدیة تسجل منذ بدء بللفالح فھذا التفكیر الفردي انعكس إیجا

ي طلبا لالستفادة من الدعم الفالحي و الت579:م2007/م2006المخطط األول للتنمیة و إلى غایة 
طلبا مستوفاة لكافة الشروط القانونیة و مطابقة لدفتر الشروط المقترح من طرف 506:قبل منھا

وزارة الفالحة و التنمیة الریفیة، و ھو شيء یدل على أن جھود التوعیة و األیام التحسیسیة 
ث في التي قام بھا العمال بالفروع الفالحیة المختلفة للبلدیة كللت بالنجاح و استطاعت أن تبع

في التعامل مع المؤسسات الفالحیة ووطدت الثقة لدیھ في األشخاص حالفالح الشعور باالرتیا
.العاملین بالمدیریة و في نوعیة المعلومات المقدمة من طرفھم

الجانب اآلخر السترجاع الثقة لدى الفالح في الفروع الفالحیة للبلدیة ھو استعمال األسمدة و 
لسعي إلى انتقاء أفضل البذور و الشتائل و ھو شيء یدل على زیادة المبیدات المختلفة، و ا

وعي الفالح و ثقتھ بالمعلومات التي تقترح علیھ من طرف كل من المرشد الفالحي و 
المھندسین و التقنیین في الفالحة، حتى أن الفالح أصبح یحرص على طلب االستشارة في 

طبیقھا في الھكتار، و أصبحت الفالحة بالنسبة لھ كمیات البذور و األسمدة و المبیدات الواجب ت
.تقنیة أكثر منھا مھنة توارثھا عن السلف

من خالل التأكید على المشاریع الجواریة للتنمیة الریفیة بمختلف مناطق الوطن، فانھ یتم 
م و الذي یھدف إلى تحقیق األمن 2009لعام FAOتجسید شعار منظمة الزراعة و التغذیة 

من خالل التركیز على تنمیة الفالحة و المناطق الریفیة و الذي تبنتھ الجزائر و سعت الغذائي 
إلى تحقیقھ من خالل إعالن رئیس الجمھوریة خالل الندوة الوطنیة المتعلقة بالتجدید الفالحي و 

الریفي المنعقدة ببسكرة عن مسح دیون الفالحین، مع تأكید األمین العام لوزارة الفالحة و 
أن الفالحین الذین سددوا دیونھم غیر معنیین بقرار " یة الریفیة؛ سید أحمد فروخي على التنم

أن ھناك ثمانیة برامج كبرى سیتم تدعیمھا و تتعلق أساسا بشعب " مسح الدیون؛ و الذي أكد 
الحلیب و الحبوب و زیت الزیتون و البطاطا و البذور و الشتائل و اقتصاد المیاه و التي تعد 

1".شعبا إستراتیجیة في تحقیق األمن الغذائي حسبھ، 

6ةھـ، صفح1430ربیع األول 21م الموافق لـ2009مارس 18، األربعاء 5579الخبر، الجزائر العمیقة، عدد ةجرید:1



:الثالثخالصة الجزء
تمثلت في المخطط لتنمیةامخططات مصادر مختلفة للدعم في إطاراستفادت البلدیة من

الوطني للضبط و التنمیة الفالحیة و استصالح األراضي عن طریق االمتیاز من خالل محیط 
.خطط القطاعي للتنمیة و السكن الریفي و المشاریع الجواریة للتنمیة الریفیةسیدي جلول و الم

حققت مختلف المخططات التي طبقت في البلدیة عدة نتائج ایجابیة و التي انعكست على 
الجانب الطبیعي للبلدیة بحیث عملت على إیجاد التوازن بین مختلف الوحدات الطبیعیة من 

ا من مظاھر التعریة المختلفة التي تمس البلدیة خاصة في الجھة خالل تدعیم التربة و حمایتھ
الشمالیة منھا، فكل المشاریع التي أنجزت أو برمجت في ھذا الصدد سعت إلى حمایة الوسط 

الطبیعي من التدھور بإصالحھ من خالل برامج تصحیح الجریان السیلي و إنشاء المتاریس و 
حات جدیدة من األراضي للرفع من الرقعة الزراعیة تحسین البنیة العقاریة و استصالح مسا

.المستغلة
انعكست كذلك نتائج ھذه المشاریع على الجانب الفالحي من خالل دعم التقنیات الحدیثة 

المستعملة في الري الفالحي من خالل مختلف المنشآت و التجھیزات و التأكید على زیادة 
و التي كان لھا أثر على زیادة المساحة المسقیة طول شبكة المیاه المستعملة في الري الفالحي

و تنوع اإلنتاج؛ كما انعكست أیضا ھذه المشاریع التنمویة على الجانب الفالحي من خالل 
زیادة كمیة اإلنتاج الفالحي النباتي و الحیواني من خالل دعم غراسة األشجار المثمرة على 

.       المختلفةالحیوانیة مستوى السفوح و تشجیع تربیة األنواع 
المستوى االقتصادي و اع فترامن خالل لمسھھذا االنعكاس للمشاریع التنمویة بالبلدیة ن

االجتماعي للسكان و الذي ظھر من خالل مناصب الشغل الدائمة و المؤقتة التي نتجت من ھذه 
ار و االنتشالواسعة محاصیلارتفاع كمیة اإلنتاج الفالحي خاصة في مجال الوالمشاریع

كالخضر و التي من أھمھا ارتفاع إنتاج محصول البطاطا خالل المواسم الفالحیة االستھالك 
ضمن تطبیق المخططات التنمویة و الذي أثبت إمكانیة الوصول إلى االكتفاء الذاتي و حتى 

لحبوب خاصة منھا القمح كذلك الحال بالنسبة لالتسویق إلى خارج البلدیة و خارج الوالیة و
ب و اللین، حیث أصبح فالحوا البلدیة من خالل الدعم الفالحي یتوجھون نحو التخصص الصل

. الفالحي الشيء الذي أكسبھم المزید من الخبرة و التمكن في األعمال الفالحیة المختلفة
حسب تحلیلنا لمختلف اإلمكانات و العوائق للوسط الطبیعي للمشاریع الجواریة بالبلدیة فان 

، تمحورت التنمیة الریفیة بھا حول تشجیع غرس األشجار المثمرة و المقاومة منطقة الصوالح
و الكروم، و تشجیع مختلف أسالیب اإلنتاج الحیواني و إدماج المرأة من خالل الحرف الیدویة 

؛ إضافة إلى مالءمة أراضیھا لتربیة أنواع الثروة الحیوانیة المختلفة لتوفرھا على )خیاطة(
. عي طبیعیة تسمح بذلكغطاء نباتي و مرا

من الضروري التأكید على انجاز برامج غرس كاسرات الریاح التي برمجت من خالل 
المشاریع الجواریة  للتنمیة لما لھا من أھمیة في حمایة المزروعات المختلفة و في المساھمة 

ن منطقتي سیدي جلول و محرزة، و اللتین تعتبرافي الرفع من إنتاجھا خاصة على مستوى
.أكثر المناطق تعرضا لریاح السیروكو لوقوعھما في منطقة مواجھة للریاح

كل المناطق التي اختیرت لتطبق فیھا مشاریع جواریة للتنمیة بالبلدیة مالئمة لغرس األشجار 
ھذه المثمرة المختلفة خاصة المقاومة منھا كونھا مناطق سفوح، كما تحصل فالحوا مختلف

میة على عتاد للري الشيء الذي زاد من اإلنتاج النباتي بھا خاصة إنتاج المشاریع الجواریة للتن
.  الخضر و البقولیات



:خالصة البحث
ة، ساھمت إلى حد كبیر في تطویرھا ھامعلى مقومات طبیعیة و بشریة جندل تحتوي بلدیة 

ن خالل الشيء الذي انعكس على الحالة االقتصادیة و االجتماعیة لسكانھا و الذي ظھر أیضا م
.ة من األراضي الفالحیة المستغلةھامالزیادة في حجم اإلنتاج الفالحي و في المساحات ال

ھذا التطور االیجابي للعملیة الفالحیة بالبلدیة جسدتھ المشاریع التنمویة المختلفة التي طبقت بھا 
.في إطار المخطط الوطني للتنمیة الفالحیة و مخطط التنمیة الریفیة المستدامة

ألنواع نباتیة مختلفة و التي أعطت ھالبلدیة مالءمة أراضیلأظھرت دراسة المقومات الطبیعیة 
متمثل إنتاجا معتبرا على الرغم من مشكل نقص المیاه، و الذي یرجع كذلك إلى عامل طبیعي 

، عدم انتظام الدورة المناخیة و تراجع مخزون المیاه في سد غریب المستغل في المنطقةفي
، حیث أن إنتاج محصول الزیتون في خصبة في معظمھاتربة البلدیة إلى ھذا نجد أن ةافباإلض

أعطى إنتاجا معتبرا مكن الفالحین الخواص الممارسین لھذا النوع على سبیل المثال السفوح 
من الزراعة من تخصیص جزء معتبر منھ إلنتاج الزیت كتجربة أولى بالبلدیة ینتظر 

ھامة شلف یشكل ثروة مائیة اليواد؛ كما نجد أیضا أن حیة الحقةاستمرارھا في مواسم فال
و ساھم بشكل التي تشكل البلدیة الحد الشرقي لھایغذي طبقة المیاه الجوفیة حیث أنھبالبلدیة 

ر الزراعة و األعمال الفالحیة المختلفة على مستوى السھل لكن الفالحین كبیر في ازدھا
ھ، إضافة إلى غلق القناة الموصلة للمیاه من سد غریب یشتكون من نقص منسوب المیاه ب

الشيء الذي یؤدي بھم إلى تأخیر انجاز بعض األعمال الفالحیة مما ینعكس سلبا على نوعیة و 
، و مما یمكن أن نلفت إلیھ النظر في بحثنا ھذا أن المناخ السائد بالبلدیة یتسبب في كمیة اإلنتاج

حیث نجد تشكلخر خاصة في فصلي الشتاء و الربیع بعض الحوادث المناخیة من وقت آل
الحساسة محاصیل، و یؤثر سلبا على بعض الایوم16إلىفي المتوسطصلالصقیع الذي ی
انتشار بعض الریاح ، إضافة إلى شدیدة التأثر بدرجات الحرارة المنخفضةالكالحمضیات 

و تؤدي إلى سقوط البراعم التي أیام5العنیفة خاصة في فصل الربیع و التي تبلغ في المتوسط 
.  تتشكل في ھذه الفترة، إضافة إلى تعرض البلدیة لریاح السیروكو في فصل الصیف

أما فیما یخص المقومات البشریة، فان البلدیة شھدت معدالت نمو مرتفعة مقارنة بمعدالت 
ة لسكان المناطق النمو الوالئیة، إضافة إلى حركة الھجرة الداخلة و التي جسدتھا نسبة العود

المبعثرة و الكم الھائل القادم من بلدیات الوالیة و بلدیات والیات أخرى قریبة منھا، الشيء 
ؤكد أھمیة األنشطة الفالحیة الذي یدل على حركیة البلدیة و عن جذبھا للسكان و استقرارھا و ی

من تجمع بن دولي التوزیع المجالي للسكان أظھر تجمعین ثانویین جدیدین تمثال في كل. بھا
وأوالد العباس، فھذا اإلجراء الذي یخضع لمعاییر الدیوان الوطني لإلحصاء في التحول من 

تجمع سكني إلى آخر یدل على عدد السكان المتزاید و على الجھود المبذولة في سبیل تقریب 
یل من تكلفة الخدمات من سكان المناطق المبعثرة و تجنیبھم عناء التنقل و ضیاع الوقت و التقل

التركیبة االقتصادیة لسكان البلدیة أظھرت أن نسبة البطالة بھا تقل عن النسبة .المواصالت
الوالئیة، لكن العدد المتزاید للسكان جعل قیمة اإلعالة الزراعیة مرتفعة، الشيء الذي یستدعي 

.    استصالح مساحات جدیدة للرفع من الرقعة الفالحیة المستغلة
سیو اقتصادي للبلدیة أظھر أنھا فوق مستوى الفقر مقارنة ببلدیات الدائرة، أما الجانب السو

المستوى التكویني فانھ أظھر أن نسبة األمیة منخفضة و الكثیر من السكان لدیھم مستویات 
تكوینیة متباینة، حیث أن العنصر البشري بھذا یمكن االعتماد علیھ في تنمیة البلدیة و في الرفع 



ألداء الفالحي و من تجسید أدوات التنمیة الفالحیة المستدامة على أرض الواقع من مستوى ا
.من خالل المشاركة في مختلف المشاریع التنمویة

تعاقب قوانین العقار الفالحي بالبلدیة صعب التحكم في األراضي الفالحیة و استغاللھا و أوجد 
الحي جمد استخدام بعضھ و إدخالھ بعض المشاكل في تسییره، فالنزاعات في مجال العقار الف

ضمن المخططات التنمویة، كأراضي مزرعة بن سي عیسى المنبثقة عن قانون إعادة الھیكلة 
ھـ كان یمكن لھا 370:و التي ال یزال مالكھا في نزاع؛ الشيء الذي عطل استخدام أكثر من

دان المزرعة النموذجیة المشاركة في الرفع من كمیة اإلنتاج الفالحي بالبلدیة، إضافة إلى فق
. ھـ من أراضیھا و التالعبات التي تحدث على مستواھا و عدم التصریح بكمیة اإلنتاج بھا30

تمارس بالبلدیة عدة أنواع من الزراعات و التي نجد من أھمھا الزراعات الواسعة و السنویة، 
ي، ببروز خاصة الخضر، حیث أن فالحي البلدیة أصبحوا یتوجھون نحو التخصص الفالح

م 2007/م2006إنتاج محصول البطاطا و الذي كاد یكون بصفة مطلقة في الموسم الفالحي 
مقارنة بباقي المحاصیل الزراعیة، و الذي كان بسبب اكتسابھم خبرة في تقنیات غرس و 

سجلت بعض المحاصیل اإلستراتیجیة ذات . تخزین ھذا المحصول االستراتیجي الھام
فائضا في اإلنتاج؛ و عموما فان اإلنتاج الفالحي لتي یكثر الطلب علیھااالستھالك الواسع و ا

یعرف تحسنا ملحوظا بسبب تحسن مستوى األداء الفالحي و تدعیم الري الفالحي و استخدام 
التقنیات الحدیثة في الزراعة، و بفضل اإلرشادات المقدمة للفالحین من طرف العمال في 

تشجیع المادي للدولة؛ لكن رغم ذلك فان الفالحة بالبلدیة، تعاني الفروع الفالحیة بالبلدیة و ال
قلة العتاد الفالحي و عدم التحكم في إصالحھ و التھاون في استبدالھ في : من عدة مشاكل منھا

حالة تلفھ، إضافة إلى انتشار بعض الفطریات و الحشرات التي تؤثر على نوعیة اإلنتاج 
نعام و نقص المساحات المخصصة للمراعي و نقص الفالحي، و غالء أسعار تغذیة األ

األعالف الطبیعیة و االصطناعیة و كذلك نقص ھیاكل تخزین المنتجات الفالحیة و بعد أماكن 
اقتناء قطع غیار العتاد الفالحي و عدم توفر البلدیة على سوق جملة لتسویق مختلف المنتجات 

.الفالحیة
ن المخططات التنمویة المختلفة، و التي كان لھا عدة استفادت البلدیة من الدعم الفالحي ضم

نتائج ایجابیة على الجانب الطبیعي من خالل السعي إلى إصالح تدھوره و التأكید على حمایة 
التربة من مظاھر التعریة المختلفة و كان ذلك بإدراج إنشاء المتاریس و تحسین البنیة العقاریة 

برامج استصالح األراضي الستغاللھا في العملیة و تصحیح الجریان السیلي، إضافة إلى 
ساھمت مختلف المشاریع التنمویة في الرفع من اإلنتاج الفالحي و ترقیة نوعیتھ من .  الفالحیة

خالل التأكید على استخدام تقنیات جدیدة و الحرص على تدعیم الري الفالحي عن طریق 
مساحة المسقیة في الموسم الفالحي تدعیم منشآت و تجھیزات الري؛ الشيء الذي زاد من ال

م، و انعكس ھذا الدعم المادي للدولة من خالل زیادة اإلنتاج الفالحي النباتي و 2007/م2006
.الحیواني خاصة تدعیم غراسة األشجار في السفوح و تشجیع تربیة أنواع األنعام

ادة مناصب الشغل من حیث المردود االقتصادي فان المشاریع التنمویة كان لھا الفضل في زی
الدائمة و المؤقتة و ساھمت في ظھور التخصص الزراعي لفالحي البلدیة حیث أصبحوا أكثر 

.تحكما في الفرع الفالحي الممارس
أكدت المشاریع الجواریة للتنمیة الریفیة على إدماج المرأة في التنمیة من خالل دعم الحرف 

ة و الذي سینعكس على الحالة االقتصادیة و الیدویة و ترقیتھا بفضل منح عدة مكنات للخیاط
االجتماعیة لسكان ھذه المناطق بحیث ستساھم مختلف ھذه المشاریع في زیادة الدخل الفردي 

. السنوي لألھالي



ساھمت ھذه المشاریع أیضا في رجوع عددا معتبرا من السكان و في استقرارھم بعد أن رد 
ي أصبحت تتمتع بمدارس ابتدائیة و مراكز صحیة و االعتبار للمناطق التي یسكنون بھا و الت

.حافالت للنقل المدرسي
أساسیا بالمنتجات الفالحیة المختلفة للناحیة البلدیة بفضل الطریق السریع مموالتصبحأ

الشمالیة للوطن على رأسھا العاصمة التي اجتاحت أراضیھا الفالحیة البنایات السكنیة نظرا 
.أثیر الكثافة السكانیة المرتفعةلكثرة الطلب علیھا تحت ت

:بعض االقتراحات لتنمیة الفالحة بالبلدیة
االھتمام أكثر بتطویر اإلنتاج الحیواني بالبلدیة و السعي إلى استرجاع السمعة التي كانت -

تعرف بھا في ھذا المجال خاصة و أنھا تحتوي على منشآت معتبرة لتربیة األنواع الحیوانیة 
. عنصر البشري المؤھل و المتحكم في ھذا النوع من اإلنتاج الفالحيالمختلفة و ال

التي كانت مزدھرة بالبلدیة، كزراعة الحمضیات و محاصیلإعادة االعتبار لبعض ال-
الصناعیة بزیادة الرقعة الزراعیة المخصصة لھا و محاصیلالجافة و الیات و الخصرالبقول

.زیادة نسبة الدعم الفالحي لھا
لتأكید على تحقیق غرس كاسرات الریاح إلنقاص األثر السلبي للریاح على المحاصیل و ا-

.حمایتھا
تطویر الفالحة بالتوجھ إلى اإلنتاج الرأسي الذي یقتضي زیادة المردودیة السعي إلى -

باستعمال تقنیات فالحیة حدیثة من عتاد فالحي، بذور و شتائل منتقاة ذات قیمة و جودة 
.مخصبات تؤدي إلى الرفع من القیمة اإلنتاجیة لألراضي الفالحیةعالیتین و

إعطاء الفرصة للمورد البشري المؤھل في استغالل األرض بمنحھ التسھیالت و االمتیازات -
. الالزمة في ذلك

.حل مشكل النزاع على العقار الفالحي لمزرعة بن سي عیسى-
المزرعة النموذجیة و إعطاء صالحیات أكثر للمدیر التأكید على الحزم و الجدیة في تسییر -

. الحالي و مراقبة كمیة اإلنتاج بھا
تشجیع التكوین في التخصصات الفالحیة المختلفة بالمنطقة بإنشاء مراكز تكوین في المجال -

الفالحي و إشراك المركز الجامعي لخمیس ملیانة في المساھمة بالترغیب في ھذا التكوین 
بالجانب التطبیقي و الزیارات المیدانیة التي یفضلھا العدید من الطلبة المقبلین على بتدعیمھ 

. التكوین الجامعي
تدعیم البلدیة بسوق للجملة یكون مغطى و یخضع لمعاییر بناء تسمح بممارسة عملیة -

إلى تأخیر الفالحینالتسویق الزراعي في أي ظرف و في أي وقت من السنة، دون أن یجبر
.المھیأةالتجزئة غیرسویق المنتجات مثلما یحدث غالبا في أسواقت
إنشاء معصرة عصریة للزیتون لتطویر ھذا الفرع الفالحي و فتح محالت لبیع البذور و -

الشتائل و قطع غیار العتاد الفالحي و بعض المحالت المتخصصة كمحالت بیع المخصبات و 
.المبیدات یستفید منھا الشباب المؤھل

تنظیم أیام تحسیسیة و إعالمیة للفالحین، و الـتأكید على الدورات التدریبیة لھم و تدعیم دور -
المرشد الفالحي و قیامھ بالزیارات المیدانیة لربح ثقة الفالحین و تقبلھم التغییر من األنماط 

.الفالحیة البدائیة إلى الحدیثة دون تحفظ أو تخوف
و السعي إلى تدعیم ستشارة على مستوى الھیآت الفالحیةتشجیع الفالحین على طلب اال-

.الثقة في المؤسسات و الھیآت الفالحیة التي یتعاملون معھا
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م2007/م2006:الفالحيموسماللدائرة جندل القسم الفرعي الفالحي:المصدر
م2007/م2000و إنتاج األشجار المثمرة بالبلدیة خالل الفترة تطور مساحة : )66(جدول رقم 

الموسم الفترة
المساحة نوع المحصولالفالحي

)ھـ(المغروسة 
المساحة 

)ھـ(المنتجة 
اإلنتاج 

)ق(
المردود 

)ھـ/ق(

بط
ض

 لل
ني

وط
 ال

طط
مخ

ال
حیة

فال
 ال

میة
لتن

وا

00/01

151133234018أشجار مثمرة ذات بذور

101080080ة ذات نواةأشجار مثمر

24241205أشجار مقاومة

185167326020المجموع

01/02

15311415090132أشجار مثمرة ذات بذور

287800114أشجار مثمرة ذات نواة

29241205أشجار مقاومة

21014516010110المجموع

02/03

16311111300102أشجار مثمرة ذات بذور

26.51050050أشجار مثمرة ذات نواة

40.5241205أشجار مقاومة

2301451192082المجموع
فیة

ری
 ال

میة
لتن

ط ا
خط

م
مة

تدا
مس

ال

03/04

160108880081أشجار مثمرة ذات بذور

231050050أشجار مثمرة ذات نواة

35241205أشجار مقاومة

218142942066وعالمجم

04/05

100.572590082أشجار مثمرة ذات بذور

42.51050050أشجار مثمرة ذات نواة

51.5241004أشجار مقاومة

194.5106650061المجموع

05/06

100.594512054أشجار مثمرة ذات بذور

42.52884030أشجار مثمرة ذات نواة

51.5301204مقاومةأشجار

194.5152608040المجموع

06/07

//247.8194أشجار مثمرة ذات بذور

//46.228أشجار مثمرة ذات نواة

//3933أشجار مقاومة

//333255المجموع
م2007/م2006للموسم الفالحي من انجاز الطالبة اعتمادا على معطیات القسم الفرعي الفالحي لدائرة جندل:المصدر



م2007/م2006نوع و استعمال العتاد الفالحي بالبلدیة في الموسم الفالحي :)77(جدول رقم 
العتاد الفالحي

المزرعة العتاداالستعمال
النموذجیة

مستثمرات 
المعطلالمجموعEACEAIخاصة

الجر

Tracteur pneumatiqueجرار مطاطي
T.P)40 -49CV(11461226
T.P)60 -69CV(413511515510

T.P) 80أكثر منCV(1800091
Tracteur chenilجرار مجنزر

T.C)40 -49CV(130040
T.C)70 -80CV(130041
T.C) 80أكثر منCV(140052

916717619920المجموع

الحرث

Motoculteur محراث للحرث
060060السطحي

Charrues à socs traînéesمحاریث مقوسة
1 soc32421300
2 socs22332300
3 socs12810300

Charrues à socs portées.Non Réversibleمحاریث مقوسة محمولة
2 socs545826010

Charrues vigneronnes
10010محاریث خاصة بالكروم

Charrues à socs portées Réversibleمحاریث مقوسة محمولة قابلة للقلب

2 socs12900305
Charrues à disques traînésمحاریث ذات أسطوانات مجرورة

4 socs1900100
Plus de 4 socs01000100
Coover crop traînés

Moins 12 disques05820605
De 13 à16 disques14711505
De 17 à20 disques11900205

Cultivateursمحراث مقالب
De 9 dents11900200
De 11 dents030003010
De 13 dents130040

Matériels spécialisésعتاد متخصص
Charrue défonceuses
050050محراث الحرث العمیق

Herses2352150مشط
Tarières030030سیار

Pelles hydrauliques رفش
020020یعمل بمیكانیزم مائي 

Billonneuses12711307حافرة أحواض
Bineuses/butteuses

11900201قالبة تحمیر



Rayonneuses
01820203محراث األثالم 

2146022847651المجموع

البذر و 
الزرع

Semoirs à grains مبذرة حبوب
De 3 mètres1910110
De 5 mètres050050

Planteuse de P.D. terre
03111330زارعة البطاطا

Epandeuse d’engrais centrifugeرة سماد مبذ
De moins de 300kg150060
De moins de 400 kg020020

Epandeuse d’engrais par gravitéمبذرة السماد عن طریق الجاذبیة
De 3 mètres1810100
De 5 mètres01000100

37031770المجموع

المعالجة 
و 

التخصیب

Pulvérisateur mécaniqueآلة رش میكانیكیة
De 300à600 litres01902211

De plus de 600litres090090
Atomiseursآلة رش

De moins de 400litres011020
De 400 à 600litres060070

Poudreuses mécaniquesةآلة رش غبار میكانیكی
De moins de 100kg020020

Matériels de traitement manuelsعتاد معالجة یدوي
Pulvérisateur à dos آلة رش
522158500على الظھر

Poudreuses à dos آلة رش
01221150غبار على الظھر

57118111061المجموع

الحصاد و 
الجني

Matériels de récolte des céréalesعتاد حصاد الحبوب
Large coupe de 3 à

4metres12600273قاطعات عریضة

Large coupe+de 4metres
01200120قاطعات عریضة 

Tarpares020020
Matériels de fenaisonعتاد حصاد األعالف

Faucheuses27362833حشاشة
Râteaux faneurs آلة تسویة
13531400العلف

Ramasseuses- presses
15321573القطة آلیة

Ensileuses آلة مخططة
110021لألثالم

Arracheuses de P.D.Terre
030140نازعة للبطاطا

620511522710المجموع
Remorque deالنقل – de 5tonnes26152720



مقطورة
De 5tonnes et plus11100120

Portes engins010010حاملة للعتاد
Citernes14341500صھاریج

Camions150060شاحنة
5121931410المجموع

الري

Equipement pompage عتاد
698251013317الضخ

Kits aspersion4157492023019عتاد الرش
Goutte à goutte)ھـ (

1202191510364364بالتقطیرالري 

10255743036336المجموع
591349154641589118المجموع الكلي

م2006دراسة لنھایة تربص، جیرون رابح، أفریل+ مدیریة المصالح الفالحیة معطیات : المصدر

ھا أنواع المبیدات الوقائیة المستعملة و األمراض التي تقي من: )79(جدول رقم 
الكمیة المزروعات المرض أنواع مواد المعالجة

ھـ/ل4-3ھل أو/مل200-400 أشجار مثمرة، حمضیات، 
كروم 

یقي ضد النقص في 
البوتاس و البرودة، و یزید 

من حجم الثمار
باي بوطاس
Baupotass

ھـ/غ20ھـ،/غ20ھـ،/غ10-15 أشجار مثمرة،خضر، كروم التبقع،  البیاض الدقیقي Flintفلینت
- 7ھـ،/كغ10-5ھـ،/كغ7- 5

Pied/غ200
فرولة، خضر، أشجار مثمرة مصحح للنقص في عنصر 

الحدید Torneoتورنیو

أیام 7:یوم قبل الجني بـ/ل/ھـ40
یوم بالنسبة للموز60و طماطم، خیار، فلفل، موز

یقي من النیماتود، حشرات 
التربة، یرقات الفرشات 

اللیلیة
Rhocopروكاب 20

EC

ھل،/غ200ھل،/غ250
ھل،/غ250ھل،/غ150

ھل/غ400

بطیخ أصفر، طماطم، تفاح 
أجاص، بطیخ أصفر، كروم

Mildiou, Botrytis,
Tavelure,

Cladosporiose,
Excoriose

Euparen Mأوباران

- 200ھل،/غ200-208
ھل،/غ350-200ھل،/غ280
ھل/غ250ھل،/غ200-280

كروم، أشجار مثمرة، بطاطا، 
طماطم، زعرور  

Tavelure, Mildiou,
Mildiou,Alternaria,

Tavelure
Antracolأونتراكول

70 WP

9-6ھـ،/ل6-5ھـ ،/ل3- 2
ھـ/ل2ھـ ،/ل

أشجار مثمرة، حمضیات، 
كروم، حبوب أعشاب ضارة Ouragonأوغاقون S4

الفالحي لدائرة جندلمعطیات القسم الفرعيمن انجاز الطالبة اعتمادا على :المصدر

أنواع المبیدات العالجیة المستعملة بالبلدیة: )80(رقم جدول 
الكمیة المرض والحشرات المزروعات األنواع

ھ/ملل400 Carpocapseالتفاحدودة
تفاح ،أشجار المثمرة
أجاص

س مبید دیسی
(Decis)2ھ/ل Cératite des agrumesذبابة الغالل حمضیات

ھ/ملل200-500 Aleurode - Nuctuelles Thrips كل المحاصیل 
الخضریة

أیام قبل 3ھل /مل40- 30
الجني Oïdium خضروات

بایفیدون 
Bayfidan
250ES



أیام قبل الجني7ھل /مل20 أشجار مثمرة
یوم قبل 15ھل /مل20- 15

الجني كروم

ھـ/ل0.5أیام، 7أو4مرتین كل
400، ھـ /ل2ھل، /مل100

ھل/مل

، دیدان لیلیةThripsبرغوث تریبس
Noctuelles و دیدان

Defoliatricesاألوراق
خضروات

ماتش 
Match

ھل/مل100ھـ/ل0.5 Teigneالسوس الفراشي  بطاطا

ھل/مل100
، حفارة Carpocapseدودة التفاح

، فاتلة Mineuseاألوراق
Tordeuseاألوراق تفاح أجاص

ھل/مل150 zeuzèreرة الخشب حفا

ھل/مل100 Aleurodesالذبابة البیضاء
Mineusesحفارة األوراق

حمضیات

ھل/مل100ھـ ،/ل0.5 د فاتلة العنقو،Pyraleفاتلة الكرمة
Tordeuse كروم

یوم قبل الجني14ھل /غ120 Acariensبرغوث
ذات نواة و بذور،  

حمضیات،
خضروات

بروبال 
Peropal
25WP

0.25ھل، /مل25ھل، /مل50
ھـ/ل0.35،ھـ/ل

Oïdium
طماطم، كروم، 
ذات بذور، ذات 

نواة
توباز 
Topaze

ھل/مل100-150 Carpocapse, acariens, pucerons,
cécidomyies, pou de san José تفاح أجاص فولیمات 

Folimat 50
SL

ھل/مل140 Cochenille حمضیات
ھل/مل150 cochenille نزیتو

ھـ/غ150ھـ ، /غ100 ، الذبابة البیضاء puceronsالبق
Aleurodes حمضیات

Confidor
supra100ھـ/غ150ھـ ، /غ البق، الذبابة البیضاء خضروات

ھـ/غ100 البق أشجار مثمرة
معطیات القسم الفرعي الفالحي لدائرة جندلمن انجاز الطالبة اعتمادا على :المصدر
ألھم الھیاكل و المؤسسات المدعمة للقطاع الفالحي بالبلدیةول ملخصجد: )84(رقم جدول 

النشاط الممارسمكان التواجدھیاكل الدعم أو المؤسسات
تسییر میاه الري للمحیط المجھزخمیس ملیانةOPICإدارة میاه الري لسھل الشلف
األبقارتوفیر منتجات غذاء سیدي لخضرONABالدیوان الوطني لغذاء األبقار

تنمیة الزراعات الكبرىخمیس ملیانةITGCالمعھد التقني للزراعات الكبرى 
الصندوق الجھوي للتعاون الفالحي

CRMA
تأمینات وقروض فالحیةخمیس ملیانة

BADRبنك الفالحة و التنمیة الریفیة 
فرع بالبلدیة، و اإلدارة 

قروض فالحیة و تمویلالعامة بالخمیس 

تنظیم القطاع الفالحيعین الدفلىCAWحیة للوالیة الغرفة الفال
خاصة بالعتاد (CCLS+EDIMA+تعاونیات 

)الفالحي
عبر تراب موزعة

الوالیة
إنتاج و إقراض من طرف 

المصالح المعنیة



خمیس ملیانةالمركز الجامعي
التكوین في الدراسات الجامعیة 
المختلفة بما فیھا دراسات في 

تخصص الفالحة
قمح و مشتقاتھمركز البلدیةاحن تقلیدیة للحبوبمط4

تخزین و عصر الخمورمركز البلدیةCAVEمعصرة و مخزن للخمور 
م2007/م2006للموسم الفالحي مدیریة المصالح الفالحیة لوالیة عین الدفلىمعطیات: المصدر

ة جندل عن طریق مشروع تثمین األراضي ببلدیطبیعة المشاریع المدعمة ب: )118(جدول رقم
(GCA)االمتیاز

الھدف طبیعة المشاریع
المبتغى

مبلغ الدعم 
لكل استثمار 

)ج.د(

المبلغ 
اإلجمالي 

)ج.د(للدعم 
االنجاز

المعاین 
في 

المیدان

المبلغ 
المستخدم 

)ج.د(
غرس أشجار مثمرة 

2500000ھـ50ھـ5000037350000407ھـ747بصفة مكثفة

3900000ھـ26ھـ1500001590000029ھـ106غرس الكروم

6400000ھـ76ھـ20000053250000436ھـ1853المجموع 

Fonçageحفر آبار  de
puits20وحدة160000320000012وحدة

7
1120000وحدات

التقاط المنابع 
Captage de sources4وحدات25000010000004وحدات

4
1000000وحدات

وحدة410000420000016وحدة224المجموع
8

2120000وحدات

الحرث العمیق 
Défoncement

720.45
ھـ580ھـ

نزع األعشاب الضارة
Débroussaillement8537866000ھـ460ھـ1710014586300460ھـ

تحسین البنیة العقاریة 
amélioration foncière85317500000ـھ500ھـ3500029855000500ھـ

-Briseكاسرات الریاح 
vent1520000كم0.5كم400006000000.5كم

فتح ممرات 
Ouverture de pistes52500000كم5كم50000025000005كم

تھیئة ممرات
Aménagement de

pistes
3000002400000كم8

غیر 
1500000كم5منجزة

ان تصحیح الجری
Correctionالسیلي

torrentielles
غیر 32500650000م260

منجزة
غیر 
منجزة

/

Apicultureتربیة النحل 
1060
450000وحدة60وحدة75007950000780وحدة

مسح األراضي 
Cadastre8532559000ھـ853ھـ30002559000853ھـ

39051006110030032395000المجموع 

3151510011855030040915000+2+1المجموع الكلي 
دراسة +م2007/م2006القسم الفرعي الفالحي لدائرة جندل للموسم الفالحي من انجاز الطالبة اعتمادا على معطیات:المصدر

BNEDERبرنامجGCA 1لمحیط سیدي جلول لبلدیة جندل صفحة



)1(
علوم األرضكلیة 

و الجغرافیا و التھیئة القطریة
فیة التھیئة الری: فرع

التنمیة الریفیة المستدامة: تخصص 

ألھم تجمعاتاستبیان لدراسة األحوال االقتصادیة، االجتماعیة و السكنیة 
بلدیة جندل

......... مكان تواجده في البلدیة..........  التجمعاسم 
:الحالة األسریة- 1

..............زدیادتاریخ االزدیاد و مكان اال.....  العمر............    رب األسرة 
..........دائرة.......... في بلدیة.......... العمل الحالي........     تاریخ إشغال السكن

..............دائرة..........    في بلدیة............  العمل السابق في 
.....منھم البنات......عدد األبناء العاملون...... ثعدد اإلنا..... عدد الذكور..... عدد األبناء
.............دائرة ........... بلدیة ...........  وظیفة:  األول یعمل
............. دائرة ........... بلدیة ...........  وظیفة:  الثاني یعمل
.............دائرة ........... بلدیة ...........  وظیفة:  الثالث یعمل
.............دائرة ........... بلدیة ..  .........وظیفة:  الرابع یعمل

:الحالة التعلیمیة- 2
........عدد البنات .....   عدد الذكور .......  عدد األبناء في الطور االبتدائي 
.......عدد البنات ......  عدد الذكور .......   عدد األبناء في الطور المتوسط 
....... عدد البنات ......  عدد الذكور ........عدد األبناء في الطور الثانوي 
.......عدد البنات ......  عدد الذكور .........    عدد األبناء في التعلیم العالي 

:التنقل إلى المدرسة
...........وسیلة أخرى........  بالحافلة........  سیرا على األقدام 

:الحالة الصحیة- 3
.......ال ..... نعم :توجد بالتجمع عیادة صحیة ھل 

: ......ال: ..... نعم:  ھل تتردد علیھا ؟ 
: .......ال : ...... ھل تجد فیھا العالج المالئم  نعم 
............أین یقع المستشفى الذي تتردد علیھ؟ : ... ال : ... ھل تذھب إلى المستشفى؟  نعم 

...........................................:................ما ھي األمراض التي تعانون منھا؟ 
....................................................................................................

: .............في المستشفى: ........ في العیادة : ......... في المنزل: أین تتم عملیة الوالدة؟ 
: .....ال :..... نعم : بتلقیح أطفالك؟ ھل تقوم بانتظام 

: موارد المیاه- 4
: .....ال : ...... خاصة بك؟ نعم ھل لدیك بئر ماء 

: ......ال :......  ھل یجف ماء البئر؟ نعم : ..... عمق البئر باألمتار
: ......ال : ..... ھل تشرب من بئر مشتركة؟ نعم



)2(

............، ما ھو أقرب مورد مائي؟ إذا لم یكن ھناك بئر في القریة
...........ما ھي المسافة بین ھذا المورد و المسكن؟ 

: ......البلدیة: ..... بالتعاون مع الجیران: ..... من یقوم بحفر البئر؟ أنا
: .....ال: ...... ھل تروى أرضك من ماء البئر؟ نعم

: .....ال: .... ھل تستفید من میاه السد؟ نعم
........................ما ھي الطریقة التي یتم بھا الري؟ : .... ال: .... ل تملك مضخة؟ نعمھ
:الوضع الفالحي- 5

: ........المزروعة فعال...... الزراعیة التي تملكھا؟ ما ھي المساحة
.....................................................ما ھي المحاصیل التي تزرع في فصل الشتاء؟

.......................................................................
...............................ما ھي المحاصیل التي تزرع في فصل الصیف إذا توفرت المیاه؟ 

.........................................................................................................
: ....ال: .... ھل توجد أرض زراعیة تابعة لك و ال تستطیع زراعتھا ؟ نعم

................ما ھي أسباب عدم زراعتھا؟ :.... كم تبعد عن مسكنك؟ : .... ما ھي مساحتھا؟
: .........مساحتھا: ..... ال: .... نعم: ھل تملك أشجارا مثمرة؟ 

:....................................................................شجار التي تملكھاأذكر أنواع األ
: ....المساحة المغروسة منھا

ھـ /ق: ....... قنطار، المردود: ....... ھكتار، اإلنتاج: .....مساحة األرض المزروعة بالحبوب
ھـ/ق: .......قنطار، المردود.... : .ھكتار، اإلنتاج: ...... مساحة األرض المزروعة بالخضر

: ...........................................................................أنواع الخضر المزروعة
........................................................................................................

ھـ/ق: ...... قنطار، المردود: .....ھكتار، اإلنتاج: ......ة بالبقولیاتمساحة األرض المزروع
: أنواع البقولیات المزروعة

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

: .....................ھل تزرع لالستھالك العائلي أم للتجارة؟
: .......، بمساعدة األوالد: .....، بمساعدة الزوجة: .........ھل تزرع بنفسك؟

: ...ال: ...  ھل تؤجر عماال؟ نعم
دینار.: ...........ھل تحقق دخال سنویا من إنتاج المحاصیل المختلفة؟ تقریبیا

دینار: ............ھل تحقق دخال سنویا من إنتاج األشجار المثمرة؟ تقریبیا
...................................مكان تسویق اإلنتاج؟

: ......ال: ..... ھل تنقل محاصیلك إلى السوق على حسابك؟ نعم
: .....غیر مرتفعة: .... مرتفعة: تكالیف نقل المحصول للسوق

: ....ال: .... تفدت من المخطط الوطني للتنمیة الفالحیة؟ نعمھل اس
..................................................ما ھو نوع االستفادة؟ 

....................................ما ھي األمراض التي تعاني منھا المحاصیل في ھذه المنطقة؟
.........................................................................................................
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: .........، الفارغة: .........المملوءة : كم عددھا؟: ..... ال: ..... نعم: ھل لدیك خالیا نحل؟ 
..................................................ما ھي المشاكل التي تعرقل العملیة الفالحیة ھنا؟ 

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

.........................................................................................................
..............................................................سبة؟ ما ھي أھم الحلول التي تراھا منا

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

:الثروة الحیوانیة- 6
: ....ال: ..... ھل توجد حظیرة لتربیة األغنام؟ نعم

رأس : ..........رأس       عدد العجول: ..........عدد األبقار
: ............، ھجینة: ............... ،  مستوردة: ..............محلیة: أصلھا

: ....................مصدر التغذیة: ......   ال: ..... المزرعة؟ نعمھل یتغذى القطیع من إنتاج
.........................................................................................................

: ......ال: ...... ھل یخضع لمتابعة طبیة؟  نعم
............................................................ ..ما ھي األمراض التي تصیب األبقار؟ 

دینار: .......... ما ھو سعر اللتر؟: .....  ال: ...... ھل یسوق الحلیب؟ نعم
.....................................................ما ھي المشاكل التي تعاني منھا تربیة األبقار؟ 

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

رأس : ...........رأس           عدد الماعز: ...........عدد الضأن
: .....................................................................................یوانات أخرىح

: .....ال: ......  ھل تملك حظیرة لتربیة الدواجن؟ نعم
: ..............تعدد المد جنا

...: .........لحم: ............  بیض: نوعھا: ...........  عدد الدواجن في دورة
: ......ال: .....  ھل تجد مشاكل في تغذیة الدواجن؟ نعم

: .....للتجار: ........ لسكان البلدیة: لمن تبیع إنتاجك؟ 
: .....ال: .....  ھل تشتري اللحوم من السوق؟ نعم

: .....ال: .....  ھل تشتري الدواجن المذبوحة من السوق؟ نعم
: .....ال: .....ھل تشتري البیض من السوق؟ نعم

دینار: ...................تقریبیا: ...... ال: .....  ھل تحقق لك تربیة الدواجن دخال؟  نعم
:الحالة السكنیة- 7

: .......بأكثر من طابق: ....... بطابق: ......  حدیث: ....  قدیم: المسكن الذي تقیم بھ
2م: ......... مساحة المسكن باألمتار المربعة

م: .......... المسافة عن المزرعة: .... ال: ....  في وسط المزرعة نعم: ود المسكنمكان وج
: ........عدد غرف المسكن

: ..................استعمال الغرفة الثالثة في: .........       استعمال الغرفة األولى في
: ................عة فياستعمال الغرفة الراب: .........        استعمال الغرفة الثانیة في
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: ...............استعمال الغرفة السادسة في: .........       استعمال الغرفة الخامسة في
: ......ال: .....   ھل یوجد بالمسكن مطبخ مستغل؟ نعم

: ......ال: .....   ھل یوجد بالمسكن مرحاض ؟ نعم
......: ال: .....   ھل یوجد بالمسكن كھرباء؟ نعم

: ..................................................مادة بناء جدران المسكن
: ................................................................مادة السقف
:......مائل: ......  أفقي:شكل السقف

: .....ال: ....  أتستعمل قارورات الغاز في مسكنك؟  نعم
: ....ال: ......  ر قارورات الغاز في المنطقة؟  نعمھل تتوف

: ......ال یستعمل: .........  باستمرار: ....... أحیانا: أتستعمل الحطب؟ 
: .....ال: ....  ھل تملك ثالجة؟   نعم
: .....ال: ....  ھل تملك مذیاعا؟   نعم

: .....ال: ....  ھل تملك جھاز تلفاز؟   نعم
: .....ال: ....  ؟   نعمھل تملك سیارة

: ......تنقطع لفترة طویلة: .....  ھل توجد الكھرباء باستمرار؟  تنقطع لفترة قصیرة
: ....................................................................................مالحظات أخرى

: ......ال: .....  ھل تمتلك عتاد فالحي؟  نعم
: ..........حدیث: ......   تاد؟  تقلیدي ھل ھو ع

............................................................إذا كان لدیك عتادا حدیثا، ما ھو نوعھ؟ 
: ..........سیئة: .........  متوسطة: .......  جیدة:  حالة العتاد 

....ھل قطع الغیار متوفرة؟.............. .............في حالة العطب، كیف تقتني قطع الغیار؟ 
: ......... مفقودة: ............  معقول: ..........  ثمنھا؟ مرتفع

....................................................................................كیف تتم صیانتھ؟ 
.........................................................................................................

: ......ال: ..... ھل تستعمل السماد؟ نعم
.......................................................................ما ھو نوع السماد المستعمل؟ 

التي توصي بھا مندوبیة الفالحة ھل تتقید بالكمیات: ...... ال: ......  ھل تجید استخدامھ؟ نعم
: .......أحیانا: ......  ال: ......  لبلدیتك و باإلجراءات الواجب اتخاذھا عند استعمالھ؟  نعم

: .....ال: ...... دینار،  ھل ھو في المتناول؟  نعم.......ما ھو سعر السماد المستعمل؟ 
: ..... قلیال: ...... ال: ....  السماد من مردود أرضك؟ نعملھل زاد استعما

: ..... ال: .....  ھل تستعمل المبیدات الحشریة و الفطریة؟ نعم
: ......ال: ....  ھل تراعي التعلیمات الواجب اتخاذھا في استعمالھ؟   نعم

.......................................................................كیف تقتني المبیدات المختلفة؟ 
: .............تقلیدیة: ...........  طرق تخزین المنتجات الفالحیة؟ ھل ھي حدیثة



علوم األرضكلیة 
و الجغرافیا و التھیئة القطریة

التھیئة الریفیة : فرع
التنمیة الریفیة المستدامة: تخصص 

المزرعة النموذجیة ببلدیة جندلدراسة ـاستبیان ل

: ..............والیة: ...........  دائرة: ............  بلدیة......  : ............اسم المزرعة
: ..............................تاریخ النشأة: ............................  مكان تواجد المزرعة

ھكتار        : .........المساحة الكلیة: ........................................ الھدف من إنشاء المزرعة
ھكتار: ............. ھكتار       المساحة غیر المستغلة: .............. المساحة المستغلة

: ............................................اإلداریین: مستوى المستفیدین: ...... عدد المستفیدین
..........................: .......عادیین: ...............................   التقنیین

: ........................................................................................نوع التجارب
.........................................................................................................

: .........................................................ى علیھا التجاربأنواع الحبوب التي تجر
.........................................................................................................

.........................................................................................................
: .............................................................................أنواع األصناف المحلیة

.........................................................................................................
: .........................................................................وردةأنواع األصناف المست

.........................................................................................................
......................: .......................................المساحة المخصصة لتجارب كل نوع

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

.........................................................................................................
ھـ / طن : ........ الكمیة المستعملة منھ................................... : نوع السماد المستعمل

: ....................   كمیة اإلنتاج المسجلة بعد استعمال السماد
: ...........مقبولة: .......... متوسطة: ......... جیدة: جودة اإلنتاج

ھـ / ق: .................... المردودیة
............................................................نجاعة أنواع السماد المستعمل؟ ما مدى 

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

.....................................................................لصالح من توجھ ھذه التجارب؟ 
.........................................................................................................

: .................................................................................وى البلدیةعلى مست
.................................................................................:على مستوى الدائرة
.................................................................................:على مستوى الوالیة

........................................................................................:خارج الوالیة



الفھارس
الصفحة

فھرس الخرائط
رم                    2008الموقع الفلكي و الحدود اإلداریة لبلدیة جندل لسنة : )1(خریطة رقم 
6االرتفاعات ببلدیة جندل                                                        : )2(خریطة رقم 
9فئات االنحدار ببلدیة جندل               :)3(خریطة رقم 
16الكفاءة الزراعیة ألنواع الترب بالبلدیة                                        : )4(خریطة رقم 
26الشبكة الھیدروغرافیة بالبلدیة                                                 : )5(خریطة رقم 
40م                 2008م و 1998م و1987وزیع السكان حسب إحصاءات ت:)6(خریطة رقم 
44م1998عدد الوافدین إلى البلدیة من مختلف بلدیات الوالیة حسب إحصاء : )7(خریطة رقم 
53م                 2005توزع السكان في المناطق المبعثرة بالبلدیة في سنة : )8(خریطة رقم 

73االستخدام العام ألراضي البلدیة                                               : )9(م خریطة رق
75م2007/م2006الحي االستخدام الزراعي ألراضي البلدیة في الموسم الف: )10(خریطة رقم 
124شبكة الطرق بالبلدیة                                                        : )11(خریطة رقم 
179أھم المشاریع التنمویة المطبقة أو التي ھي في طور انجاز بالبلدیة : )12(خریطة رقم 

فھرس الصور الفوتوغرافیة
3نطقة السھلیة في بلدیة جندلامتداد الم:)1(رقم صورة

4منطقة أقدام الجبال بالبلدیة صورة توضح: )2(صورة رقم 
5صورة توضح منطقة الجبال بالبلدیة : )3(صورة رقم 

21مظاھر التعریة التراجعیة في المنطقة الشمالیة للبلدیة                        : )4(رة رقم صو
27شلف و الذي یقطع البلدیة من الغرب إلى الشرقاليوادصورة تمثل : )5(رقمصورة

1828رقم مجمع ضخ انتقالي یسار الطریق الوطني): 6(صورة رقم 
28لمجمع الضخ یمین الطریق الوطنيمحطة ضخ المیاه في الجھة المقابلة):7(صورة رقم 
29)                                                        نظرة عامة(سد غریب ):8(صورة رقم 

29حوض تجمیع سد غریب: )9(رقم صورة
59نوع المساكن الفردیة التقلیدیة الموجودة بالجھة الشرقیة لحي تاتي         : )10(صورة رقم 
59نوع المساكن الفردیة الحدیثة بحي دردارة شبھ الحضریة                : )11(صورة رقم 
خطر قنوات صرف المیاه القذرة بصفة عشوائیة على مستوى تجمع المعایز :)12(صورة رقم 

62جنوب شرق جندل
78موذجیةالبیوت البالستیكیة التي تم التخلي عنھا على مستوى المزرعة الن:)13(صورة رقم 
87لحبوبااستخدام طریقة الري بالرش بالمزرعة النموذجیة في سقي : )14(صورة رقم 

87بالتقطیر بأوالد العباس في سقي الكروماستخدام طریقة الري: )15(رقم صورة 
87بالتقطیر على مستوى مزرعة سي مصباحاستخدام طریقة الري:)16(صورة رقم 
استخدام طریقة الري بالتقطیر على مستوى المزرعة النموذجیة في سقي :)17(صورة رقم 

87التفاح
88بئر تقلیدیة بتجمع الزوامبیة مجھزة بمحرك صغیر لضخ المیاه: )18(صورة رقم 
88م عن شبكة الضخ300یبعد 3م50حوض انتقالي لسقي البطاطا ذي سعة : )19(صورة رقم 



لى مستوى غرفة التبرید للعابدي جلولدرنات البطاطا الموجھة للزرع ع:)20(صورة رقم 
96بأوالد العباس
96محصول البطاطا على مستوى المنطقة السھلیة:)21(صورة رقم 
104إنتاج الكروم بالمنطقة الشمالیة الشرقیة للبلدیة                             :)22(صورة رقم 
و الذي أثر على نوعیة ،التبقع»Tavelure«إصابة حقل من التفاح بمرض :)23(صورة رقم 

114الثمار بھ                                                                                        
115بمزرعة بركات       socs 2عملیة الحرث بمحراث مقوس ذي سكتین:)24(صورة رقم 
115عملیة حصاد القمح بواسطة القطة آلیة شرق تجمع القرنین              : )25(صورة رقم 
تحضیر األسمدة العضویة بتجمیعھا و عرضھا ألشعة الشمس مع :)27(،)26(صورة رقم 
117رات بأحد االستطبالت لتربیة األبقار على مستوى تجمع القرنینقلبھا عدة م
مرض "على أشجار التفاح لمكافحة " دیسیس"استعمال نوع  مبید معالج :)28(صورة رقم
120بالمزرعة النموذجیة" ذبابة التفاح
121السوق األسبوعي بالمخرج الغربي لمركز البلدیة                   :)30(،)29(صورة رقم

122السوق األسبوعي بخمیس ملیانة، یعقد كل ثالثاء                         :)32(،)31(صورة 
123نوع مطاحن الحبوب التقلیدیة الموجودة على مستوى مركز البلدیة           : )33(صورة

126تخزین محصول البطاطا في غرف التبرید بالبلدیة                     :)35(، )34(صورة 
Pie Rouge129النموذجیة من ساللة أنواع األبقار المستوردة بالمزرعة :)36(صورة رقم 
129أنواع الثیران الموجودة بإحدى مزارع تجمع القرنین                     :)37(صورة رقم 
استعمال األحمرة في عملیة درس الحبوب بطریقة تقلیدیة بالمنطقة المبعثرة :)38(صورة رقم 

139
182محرزةمشروع مستوى تصحیح الجریان السیلي على :)39(صورة رقم 
183كم، یصل محیط سیدي جلول بتجمع عین الدم 5إنشاء طریق على طول:)40(صورة رقم 

184تھیئة عین على مستوى محیط سیدي جلول                                :)41(قم صورة ر
185امتداد الطریق السریع على مجال البلدیة                            :)43(،)42(صورة رقم 
ي منطقة السفوح تقنیة بسیطة في تعبئة المیاه باستعمال استعمال فالح:)44(صورة رقم 

186الموارد المتوفرة                                                                                  
طریقة فصل الحبوب عن الساق و تخزین األعالف في المكان :)46(،)45(صورة رقم 

187المخصص لھا                                                                                    
189غرس أشجار الزیتون و الكروم في منطقة محرزة الغربیة        :)48(،)47(صورة رقم 
189غرس أشجار الزیتون  و الكروم في محیط سیدي جلول          :)50(،)49(صورة رقم 
191استفادة أحد الخواص من خالیا للنحل في محیط سیدي جلول        :)51(صورة رقم 
191الصوالح شرق المنطقة          تجمععلى مستوىتدعیم تربیة األغنام:)52(صورة رقم 
199إنشاء قاعة عالج في محیط سیدي جلول              :)53(صورة رقم 
199إنشاء مدرسة ابتدائیة بسیدي جلول تحتوي على ثالثة أقسام      :)54(صورة رقم 
201أنواع المساكن المدعمة من غرفتین بتجمع سي مصباح                  :)55(صورة رقم 
201أنواع المساكن المدعمة من ثالث غرف على مستوى تجمع زوامبیة    :)56(صورة رقم 



فھرس األشكال البیانیة
م إلى 1988(للفترةغریبمتوسط درجات الحرارة القصوى و الدنیا لمحطة سد:)1(شكل رقم

20)م2006
22م2006-م1988منحنى قوسن لمحطة سد غریب ما بین:)2(رقمبیانيشكل

88/0624فترة الممتدة ما بین مؤشر أمبرجر لمحطة سد غریب لل:)3(شكل بیاني رقم 
34م2008-م1977تطور عدد السكان بالبلدیة ما بین :)4(شكل بیاني رقم 
9836توزیع السكان حسب الفئات العمریة الكبرى في البلدیة في إحصاء:)5(شكل بیاني رقم 
0837م حتى سنة 1998عدد سكان بلدیة جندل ما بین إحصاء تقدیرات :)6(شكل بیاني رقم 
39م                   1987توزیع عدد سكان بلدیة جندل حسب إحصاء :)7(شكل بیاني رقم 
39م                     1998توزیع عدد سكان بلدیة جندل حسب إحصاء :)8(شكل بیاني رقم 
43م 1998إلى بلدیة جندل من بلدیات الوالیة حسب إحصاء عدد القادمین:)9(شكل بیاني رقم 
59م                            1998نوع المساكن بالبلدیة حسب إحصاء :)10(شكل بیاني رقم 
توزیع األراضي الفالحیة بالبلدیة حسب طبیعة العقار بھا للموسم :)11(شكل بیاني رقم 

68م           2007/م2006الفالحي 
توزیع أراضي المستثمرات الفالحیة بالبلدیة للموسم الفالحي :)12(شكل بیاني رقم 

70م                                                                                      2007/م2006
لفالحي الموسم في اعقاریة الحالیة لبلدیة جندل مخطط البنیة ال:)13(ني رقم شكل بیا

71م2007/م2006
72م2007/م2006لفالحي الموسم في ااالستخدام العام ألراضي البلدیة :)14(شكل بیاني رقم 
لموسم لاالستخدام الزراعي ألراضي البلدیة حسب نوع المحاصیل :)15(شكل بیاني رقم 

76م2007/م2006لفالحي ا
م الفالحي توزیع المساحة الزراعیة المرویة و البعلیة بالبلدیة للموس:)16(شكل بیاني رقم 

78م2007/م2006
79م                    2008/م2000تطور المساحة المرویة خالل الفترة :)17(شكل بیاني رقم 
تطور المساحة المرویة مقارنة بمساحة الزراعات البعلیة بالبلدیة خالل :)18(شكل بیاني رقم 

80م                                                    2008/م2000الفترة 
توزیع مساحة المحاصیل السنویة في بلدیة جندل للموسم الفالحي :)19(شكل بیاني رقم 

82م2007/م2006
توزیع مساحة المحاصیل الدائمة في بلدیة جندل للموسم الفالحي :)20(شكل بیاني رقم 

83م2007/م2006
86م2007/م2006طرق الري المستخدمة في البلدیة في الموسم الفالحي:)21(كل بیاني رقم ش

تطور إنتاج القمح الصلب و اللین بالبلدیة مقارنة بإجمالي إنتاج الحبوب :)22(شكل بیاني رقم 
90لبعض المواسم الفالحیة                                                                 

92تطور إنتاج األعالف بالبلدیة لبعض المواسم الفالحیة                 :)23(شكل بیاني رقم 
تطور مردود الخضر بالبلدیة مقارنة بمساحة كل نوع للموسم الفالحي :)24(شكل بیاني رقم 

93م2007/م2006
ول البطاطا في البلدیة حسب وقت الزراعة خالل الفترة حصإنتاج م:)25(شكل بیاني رقم 

95م                                                                                      2007/م2000



101م          2007/م2000تطور إنتاج أشجار الحمضیات خالل الفترة :)26(شكل بیاني رقم 
مقارنة بالمساحة المنتجة خالل الفترةإنتاج األشجار المثمرة بالبلدیة :)27(شكل بیاني رقم 

102م 2007/م2000
تطور المساحة المنتجة و إنتاج الكروم بالبلدیة خالل الفترة:)28(شكل بیاني رقم 

104م  2007/م2000
المزرعة النموذجیة عبر بعض إنتاج أنواع الحبوب على مستوى:)29(شكل بیاني رقم 

107المواسم الفالحیة                                                                                 
109م الفالحیة       إنتاج األشجار المثمرة بالمزرعة النموذجیة لبعض المواس:)30(شكل رقم 

131م2007/م2000تطور عدد رؤوس األبقار بالبلدیة خالل الفترة:)31(شكل بیاني رقم 
132م2007/م2000إنتاج لحوم األبقار بالبلدیة خالل الفترة:)32(شكل بیاني رقم 
132م2007/م2000تطور إنتاج الحلیب في البلدیة خالل الفترة:)33(شكل بیاني رقم 
134م2007/م2000خالل الفترةحم األغنام بالبلدیةإنتاج ل:)34(شكل بیاني رقم 
طبیعة اإلسھامات المالیة في بلدیة جندل في إطار المخططات التنمویة :)35(شكل بیاني رقم 

152م2007/م2000خالل الفترة 
06/07192كمیة الحبوب المنتقاة في الزراعة في الموسم الفالحي :)36(شكل بیاني رقم 

جداولفھرس ال
8ببلدیة جندلرفئات االنحدا:)1(جدول رقم
10التحلیل الفیزیائي و الكیمیائي لتربة التوضعات القاریة عند أقدام الجبال      :)2(جدول رقم

11الطمییة   الكیمیائي للتربةو التحلیل الفیزیائي: )3(جدول رقم 
التوضعات غیر المتطورة لضفاف األودیةالكیمیائي لتربةو التحلیل الفیزیائي:)4(جدول رقم 

13
14معقدةالطمییة التوضعات الةتربلالكیمیائيو ل الفیزیائيالتحلی: )5(جدول رقم 
-م1988(سد غریب خالل الفترةةاألمطار لمحطالمتوسطات الشھریة لكمیات :)6(جدول رقم

17)ملم)(م2006
17)م2006-م1988(متوسط عدد األیام الممطرة لمحطة سد غریب خالل الفترة:)7(جدول
18ملم) م2006-م1988(التوزیع الفصلي لألمطار لمحطة سد غریب خالل الفترة:)8(جدول
سد غریب للفترةمتوسط درجات الحرارة القصوى و الدنیا لمحطة:)9(لجدو

20)°م)(م2006-م1988(
20)م2006-م1988(للفترةلمحطة سد غریبالریاح و شدتھا ھبوب عدد أیام :)10(جدول 

متوسطات كمیة األمطار و درجات الحرارة الشھریة لمحطة سد غریب:)11(جدول رقم
22)م2006-م1988(خالل الفترة
29م    2007/م2006الموسم الفالحيفي ة لسد غریب عة النظریة و الفعلیسال:)12(جدول رقم
بالبلدیة للموسم الفالحي المستغلة في الفالحة هالمیامصادرأنواع :)13(جدول رقم

211م2007/م2006
30م2005/م2004لفالحي االمیاه بالبلدیة للموسم أنواع مصادرسعة :)14(جدول رقم 
33م2008و م1977الممتدة ما بیننمو سكان بلدیة جندل للفترة :)15(جدول رقم 
35م1998توزیع السكان حسب النوع و الفئات العمریة حسب إحصاء :)16(جدول رقم

9836حسب الفئات العمریة الكبرى في بلدیة جندل إلحصاء توزیع السكان:)17(جدول رقم 



37م2008م حتى سنة 1998تقدیرات عدد سكان بلدیة جندل ما بین إحصاء :)18(جدول رقم 
38م2008وم1998وم1987ات بلدیة جندل حسب إحصاءبلسكان اتوزیع :)19(جدول رقم 
و م1987تعداداتبین جندل البلدیة و صافي الھجرة فيالوفیات الموالید و:)20(جدول رقم 

41م2008و م1998
42عدد الداخلین إلى البلدیة من مختلف التجمعات السكنیة بھا:)21(جدول رقم 

42م1998الھجرة الداخلة لبلدیة جندل من بلدیات الوالیة حسب إحصاء :)22(قمجدول ر
45م98/ م87عدد القادمین من الوالیات األخرى إلى بلدیة جندل ما بین :)23(جدول رقم 
46م1998/م1987عدد الخارجین من بلدیة جندل إلى والیات أخرى ما بین :)24(جدول رقم 

48مقارنة ببلدیات الوالیةالبلدیةو الخارجة لسكان حركة الھجرة الداخلة:)25(رقم جدول 
الدینامیكي لدراسة التركز السكاني حول مركز البلدیة و القطرمؤشر نصف:)26(جدول رقم 

51مختلف التجمعات السكنیة في المناطق المبعثرة
54م1998توزیع السكان النشطین في بلدیة جندل حسب إحصاء :)27(جدول رقم

حسب و جندل توزیع القوة العاملة حسب القطاعات االقتصادیة ببلدیة :)28(جدول رقم 
55م1998إحصاء فيالتجمعات 
توزیع عدد الفالحین بالبلدیة حسب السن و الجنس للموسم الفالحي :)29(جدول رقم 

56م                                                                                     2007/م2006
عدد الفالحین بالبلدیة حسب نوع التخصص الفالحي للموسم الفالحي:)30(جدول رقم

57م                                                                                      2007/م2006
58م 1998المستوى التكویني لسكان بلدیة جندل حسب إحصاء :)31(جدول رقم 
58م2007/م2006بالبلدیة في الموسم الفالحي المستوى التكویني للفالحین:)32(جدول رقم 
59م1998نوع المساكن بالبلدیة حسب إحصاء :)33(جدول رقم 
60م1998عدد الغرف بالمساكن بالبلدیة حسب إحصاء :)34(جدول رقم 
نسبة التغطیة من المیاه الصالحة للشرب لبلدیات دائرة جندل حسب تقدیر :)35(جدول رقم 

60م2005السكان لسنة 
حسب تقدیر عدد نسبة التغطیة من شبكات الكھرباء لبلدیات دائرة جندل :)36(جدول رقم 

61م2005السكان لسنة 
نسبة التغطیة من قنوات صرف المیاه القذرة ببلدیات دائرة جندل حسب تقدیر :)37(جدول رقم 

61م2005عدد السكان لسنة 
م 1987توزیع أراضي المزارع التي انبثقت عن قانون إعادة الھیكلة لسنة :)38(جدول رقم 

67بالبلدیة
68م2007/م2006لفالحي اموسم للبلدیة جندل بتوزیع األراضي الزراعیة :)39(جدول رقم 
69م2007/م2006لفالحي اموسم لللمستثمرات الفالحیة اتوزیع أراضي :)40(جدول رقم 
72م2007/م2006لفالحي ااالستخدام العام لألراضي ببلدیة جندل للموسم :)41(جدول رقم 
74م2007/م2006لفالحي ااالستخدام الزراعي لألراضي بالبلدیة للموسم :)42(جدول رقم 
حسب نوع المحاصیل للموسم الفالحي ألراضي البلدیةاالستخدام الزراعي:)43(جدول رقم 

76م 2007/م2006
توزیع المساحة الزراعیة المستغلة فعال حسب المحاصیل للموسم الفالحي :)44(جدول رقم 

77م                 2007/م2006



توزیع المساحة الزراعیة المرویة و البعلیة بالبلدیة للموسم الفالحي :)45(جدول رقم 
77م 2007/م2006
79م                  2008/م2000تطور المساحة المرویة و البعلیة خالل الفترة :)46(ل رقم جدو

توزیع مساحة األراضي المرویة و البعلیة حسب نوع المحصول للموسم :)47(جدول رقم 
81م2007/م2006الفالحي

82م 2007/م2006توزیع مساحة المحاصیل السنویة بالبلدیة للموسم الفالحي :)48(جدول رقم 
توزیع مساحة المحاصیل الدائمة في بلدیة جندل في الموسم الفالحي :)49(جدول رقم

83م2007/م2006
م الموسفيتوزیع مساحة األراضي المرویة و البعلیة بالمزرعة النموذجیة:)50(جدول رقم
83م2007/م2006الفالحي 

تطور المساحة المرویة بالمزرعة النموذجیة في بلدیة جندل خالل الفترة :)51(جدول رقم
84م                                                    2007/م2000

ة و البعلیة بالمزرعة النموذجیة في بلدیة جندل في تطور المساحة المروی:)52(جدول رقم 
85م                                                                   2007/م2006الموسم الفالحي 

عات و طریقة الري المستخدمة للموسم المساحات المسقیة حسب أنواع الزرا:)53(جدول رقم 
86م2007/م2006الفالحي 

اه المستخدمة للموسم الفالحي المساحة المسقیة حسب نوع مصادر المی:)54(جدول رقم 
87م2007/م2006

90م         2007/م2000تطور مساحة و إنتاج الحبوب بالبلدیة خالل الفترة :)55(رقم جدول 
91م        2007/م2000تطور مساحة و إنتاج األعالف بالبلدیة خالل الفترة :)56(رقم جدول 

93م2007/م2006لخضر بالبلدیة للموسم الفالحي إنتاج و مردود ا:)57(جدول رقم 
93م          2007/م2000تطور مساحة و إنتاج الخضر بالبلدیة خالل الفترة :)58(جدول رقم 
94م     2007/م2000ترة تطور إنتاج البطاطا حسب وقت زراعتھا خالل الف:)59(جدول رقم 
97أنواع درنات البطاطا المغروسة بالبلدیة و خصائصھا                       :)60(جدول رقم 

98م      2007/م2006مساحة و إنتاج البقولیات بالبلدیة في الموسم الفالحي :)61(رقم جدول
90م                2007/م2000تطور مساحة و إنتاج البقولیات خالل الفترة :)62(جدول رقم 

تطور مساحة و إنتاج المحاصیل الصناعیة بالبلدیة خالل الفترة :)63(رقم جدول 
99م2007/م2000

06/07100توزیع أصناف و إنتاج الحمضیات بالبلدیة في الموسم الفالحي:)64(رقم جدول 
101م   2007/ م2000تطور مساحة و إنتاج الحمضیات بالبلدیة خالل الفترة :)65(جدول رقم 

211م       2007/م2000تطور مساحة و إنتاج األشجار المثمرة خالل الفترة :)66(رقم جدول 
103م                    2007/م2000تطور إنتاج الكروم بالبلدیة خالل الفترة :)67(رقم جدول 
06/07105مساحة و عدد أشجار الزیتون بالبلدیة في الموسم الفالحي :)68(رقم جدول 
105م                  2007/م2006بالبلدیة في الموسم الفالحي إنتاج الزیتون :)69(رقم جدول 

106م        2007/م2000تطور مساحة و إنتاج الزیتون بالبلدیة خالل الفترة :)70(جدول رقم 
107م2007/م2000لمزرعة النموذجیة خالل الفترة تطور إنتاج الحبوب با:)71(جدول رقم 

108م         2007/م2000إنتاج األعالف بالمزرعة النموذجیة خالل الفترة :)72(جدول رقم 
109م 2007/ م2000ألشجار المثمرة بالمزرعة النموذجیة خالل الفترة إنتاج ا:)73(جدول رقم 
110م           2007/ م2000إنتاج الكروم بالمزرعة النموذجیة خالل الفترة :)74(جدول رقم 



راعي المحلي و نسبة االكتفاء الذاتي  في تقدیر نصیب الفرد من اإلنتاج الز:)75(جدول رقم 
111م                                                                  2007/م2006الموسم الفالحي 

113الخسائر التي تسببھا اآلفات على المحاصیل الزراعیة بالبلدیة             :)76(جدول رقم 
06/07212لعتاد الفالحي بالبلدیة في الموسم الفالحي نوع و استعمال ا:)77(جدول رقم 
118م                  2007/م2006األسمدة المستعملة خالل الموسم الفالحي :)78(جدول رقم 
214أنواع المبیدات الوقائیة المستعملة و األمراض التي تقي منھا              :)79(جدول رقم 
214أنواع المبیدات العالجیة المستعملة بالبلدیة                                 :)80(جدول رقم 
119م     2007/م2006أنواع المبیدات المستعملة بالبلدیة في الموسم الفالحي :)81(جدول رقم 
121م          2007/م2006مراكز التسویق داخل البلدیة في الموسم الفالحي :)82(جدول رقم 
122م         2007/م2006مراكز التسویق خارج البلدیة في الموسم الفالحي :)83(جدول رقم 
215للھیاكل و المؤسسات المدعمة للقطاع الفالحي بالبلدیة  جدول ملخص:)84(جدول رقم 
126م       2007/م2006الفالحي غرف التبرید الموجودة بالبلدیة في الموسم:)85(جدول رقم 
128م2007/م2006أنواع األصناف الحیوانیة بالبلدیة في الموسم الفالحي :)86(جدول رقم 
130م  2007/م2000تطور أعداد رؤوس و إنتاج األبقار بالبلدیة خالل الفترة :)87(جدول رقم 
133م      2007/م2000تطور أعداد رؤوس األغنام و منتجاتھا خالل الفترة :)88(جدول رقم 
جندل في بلدیة يتقدیر احتیاجات األعالف لكل من األبقار و األغنام ف:)89(جدول رقم 

135م                                                                  2007/م2006الموسم الفالحي 
135م       2007/م2000تطور أعداد رؤوس الماعز و منتجاتھا خالل الفترة :)90(جدول رقم 
تطور إنتاج الدجاج المخصص للحم و البیض في بلدیة جندل خالل الفترة :)91(جدول رقم 

137م                                                                                    2007/م2000
بلدیة جندل خالل الفترة يتطور عدد خالیا النحل و إنتاج العسل ف:)92(جدول رقم 

138م2007/م2000
تربیة أعداد الحیوانات المستخدمة في النقل و الحرث في بلدیة جندل تطور: )93(رقم جدول 

139م                                                                      2007/م2000خالل الفترة 
رؤوس و إنتاج األبقار بالمزرعة النموذجیة خالل الفترة تطور أعداد :)94(جدول رقم 

141م                                                                                    2007/م2000
لحیواني المحلي و نسبة االكتفاء الذاتي  في تقدیر نصیب الفرد من اإلنتاج ا:)95(جدول رقم 

143م                                                                  2007/م2006الموسم الفالحي 
144تطور أسعار مواد تغذیة األنعام لبعض المواسم الفالحیة:)96(جدول رقم 
145تعاني منھا األصناف الحیوانیة بالبلدیة                     األمراض التي:)97(جدول رقم 
الدعم المالي الموجھ لتدعیم القطاع الفالحي بالبلدیة في إطار المخططات :)98(جدول رقم 

152م2007/م2000التنمویة المختلفة خالل الفترة 
ببلدیة جندل مقارنة FNRDAعدد الملفات التي قدمت لالستفادة من دعم :)99(جدول رقم 

153م                                                     2007/م2000ببلدیات الدائرة خالل الفترة 
االستثمارات الموجھة لتدعیم القطاع الفالحي بالبلدیة في إطار مخططي :)100(جدول رقم 

154م                     2007/م2000خالل الفترة ) PDRDو PNDA(التنمیة الفالحیة و الریفیة 
قیمة المشاریع التي من المفروض االنطالق فیھا و التي انطلقت فعال:)101(جدول رقم 

154م                                                             2007/م2000بالبلدیة خالل الفترة 



المبلغ اإلجمالي للملفات التي أنجز أصحابھا شھادات الحصول على المنفعة :)102(جدول رقم 
« l’attestation de services faits »155

فالحیة ببلدیة جندل خالل الفترة متوسط الدعم الممنوح لكل مستثمرة:)103(جدول رقم 
156م                                                                                    2007/م2000

156م                2007/م2000إجمالي االستثمارات بالبلدیة خالل الفترة :)104(جدول رقم 
خالل الفترة PNDAالمشاریع الموجھة لإلنتاج النباتي في إطار :)105(جدول رقم 

157م2007/م2000
157م2007/م2000ع المدعمة الخاصة بغراسة الزیتون خالل الفترةالمشاری:)106(جدول رقم 
158م2007/م2000خالل الفترةاألشجار المثمرةالمشاریع المدعمة لتنمیة:)107(جدول رقم 
159الحمضیات و الكروم            أشجارالمشاریع المدعمة لتنمیة:)108(جدول رقم 
159م2007/م2000المشاریع المدعمة لتنمیة الري خالل الفترة :)109(جدول رقم 
160م2007/م2000المشاریع المدعمة لتنمیة الثروة الحیوانیة خالل الفترة :)110(جدول رقم 
161م2007/م2000المشاریع المدعمة لتربیة النحل بالبلدیة خالل الفترة :)111(جدول رقم 
162م2007/م2000المشاریع المدعمة لتنمیة تربیة الدجاج خالل الفترة :)112(جدول رقم 
162المشاریع الخاصة بھیاكل التخزین و التحویل:)113(جدول رقم
م 2007/م2000خالل الفترةFNRDAمساحة األشجار المحققة بعد تطبیق دعم ):114(جدول رقم

163)ھـ(ببلدیة جندل 
عدد المشاریع في مجال المساكن الریفیة بالبلدیة مقارنة ببلدیات الدائرة :)151(جدول رقم

164م                                                        2007/م2000خالل الفترة 
165الطبیعة العقاریة ألراضي محیط تثمین األراضي لسیدي جلول :)116(جدول رقم
166(GCA)جندل عن طریق االمتیازبلدیةتركیبة مشروع تثمین األراضي ب:)117(جدول رقم
مشروع تثمین األراضي ببلدیة جندل عن طریق طبیعة المشاریع المدعمة ب:)118(جدول رقم

216(GCA)االمتیاز
الدعم المالي للمشروع الجواري للتنمیة الریفیة لمنطقة محرزة للموسم :)119(جدول رقم
169م                                                                          2007/م2006الفالحي 

اریع المدعمة ذات المنفعة العامة ضمن المشروع الجواري طبیعة المش:)120(جدول رقم
170للتنمیة الریفیة لمحرزة                                                                           

طبیعة المشاریع المدعمة ذات المنفعة الفردیة ضمن المشروع الجواري :)121(جدول رقم
171للتنمیة الریفیة لمحرزة

الدعم المالي للمشروع الجواري للتنمیة الریفیة الصوالح للموسم الفالحي :)122(جدول رقم
172م                                                                                   2007/م2006

طبیعة المشاریع المدعمة ذات المنفعة العامة ضمن المشروع الجواري :)123(جدول رقم
172للتنمیة الریفیة لمنطقة الصوالح                                                                 

الجواري طبیعة المشاریع المدعمة ذات المنفعة الفردیة ضمن المشروع :)124(جدول رقم
173الریفیة لمنطقة الصوالحللتنمیة 

لموسم لوالد العباس الدعم المالي للمشروع الجواري للتنمیة الریفیة أل:)125(جدول رقم
174م                                              2007/م2006حي الفال

طبیعة المشاریع المدعمة ذات المنفعة العامة ضمن المشروع الجواري :)126(جدول رقم
175للتنمیة الریفیة لمنطقة أوالد العباس                                                            



المنفعة الفردیة ضمن المشروع الجواري طبیعة المشاریع المدعمة ذات :)127(جدول رقم
176للتنمیة الریفیة لمنطقة أوالد العباس                                                             

منطقة (الدعم المالي للمشروع الجواري للتنمیة الریفیة ببلدیة جندل:)128(جدول رقم
177م    2007/م2006الموسم الفالحي ) الھوارة

طبیعة المشاریع المدعمة ذات المنفعة العامة ضمن المشروع الجواري :)129(جدول رقم
177للتنمیة الریفیة لمنطقة الھوارة                          

طبیعة المشاریع المدعمة ذات المنفعة الفردیة ضمن المشروع الجواري :)130(جدول رقم
178للتنمیة الریفیة لمنطقة الھوارة                                                                   

الي لحفر و إعادة تأھیل آبار للمشاریع الجواریة للتنمیة مبلغ الدعم الم:)131(جدول رقم
184الریفیة

191)      ق(06/07كمیة الحبوب المنتقاة في الزراعة في الموسم الفالحي :)132(جدول رقم
م 2007/م2006كمیة الخضر الجافة المنتقاة في الزراعة في الموسم الفالحي :)133(جدول رقم

193)قنطار(
194)    ق(06/07م الفالحي كمیة األعالف المنتقاة في الزراعة في الموس):134(جدول رقم
194م2007/م2006كمیة الخضر المنتقاة في الزراعة في الموسم الفالحي ):135(جدول رقم
عدد مناصب الشغل الدائمة و المؤقتة التي نتجت بالبلدیة من خالل :)136(جدول رقم

195م                2007/م2000المخططات التنمویة المختلفة خالل الفترة 
ببلدیة أھمیة برامج االستثمار في إطار االمتیاز في خلق مناصب شغل:)137(جدول رقم

196جندل                                                                                             
م ببلدیة جندل 2007/م2000الفترة كمیة اإلنتاج السنوي بالقنطار خالل :)138(جدول رقم 

197)ق(مقارنة ببلدات الدائرة 
198م2007/م2000خالل الفترةاإلنتاج النباتي و الحیواني المحقق :)139(جدول رقم 
م و مبلغ الدعم 2007/م2000یفیة المنجزة خالل الفترة عدد المساكن الر:)140(جدول رقم

200المادي المخصص لھا                                                                            
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