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 :ملخص  

، من أهم الظواهر الطبيعية التي يشهدها العالم، والتي ازدادت (والفيضانات والشح اإلمتطاحات،)الهيدرولوجية القصوى الظواهرتعتبر إشكالية     

ال هذه حدتها في ظل التغيرات المناخية الراهنة، إذ استأثرت باهتمام الباحثين المناخيين والهيدرولوجيين معا، من أجل فهم وتحديد طبيعة إشتغ

عالم، نشاط وظهور هذه الظواهر الهيدرولوجية القصوى، التي أثرت بشكل كبير على كل وفي هذا السياق عرف المغرب كباقي دول ال. الظواهر

وحوض أم . خاصة ظاهرة اإلمتطاحات والفيضانات، التي تعتبر من أكثر الظواهر تكرارا وترددا بالمغرب... المجاالت، البيئية، والسوسيوإقتصادية،

كلم 00222عد نهر سبو، والذي يغطي مساحة الربيع، الذي يعتبر ثاني أكبر األنهار بالمغرب، ب
0

كلم، يعتبر  022، ويمتد مجراه الرئيسي على طول 

لهذا وبما أن اإلمتطاحات هي المحرك الرئيسي لظاهرة الفيضانات، فإشكالية هذه األطروحة . لظاهرة الفيضانات من األحواض النهرية األكثر عرضة

، من خالل تحديد صبيب اإلمتطاح بالمجرى 0222و  2301ما بين ( عالية مشرع الضحك)الربيع تتمحور إذن، أوال، حول اإلمتطاحات بنهر أم 

مع األخد بعين االعتبار . الرئيسي لواد أم الربيع، وثانيا، بروافده الفرعية المقاسة، وثالثا، قياس وتتبع اإلمتطاحات الفوجائية بالروافد غير المقاسة

...( الطبوغرافيا، والتضاريس، والجيولوجيا، والغطاء النباتي، والتربة، )حكم فيها مجموعة من العوامل الطبيعية توزيعها المجالي والزمني، الذي تت

 (.السدود)والبشرية التي تتجلى بشكل أساسي في التهيئة الهيدرولوجية 

رولوجية، و إحصائية، وذلك من أجل فهم ميكانيزمات لمقاربة هذه اإلشكالية بشكل دقيق، إعتمدنا على منهجية علمية بمقاربتين منكاملتين هيدو    

 .إشتغال ظاهرة اإلمتطاحات

أما على مستوى النتائج، فخلصت هذه األطروحة، ، على مستوى الخصائص المناخية، إلى أن الحوض، يتلقى تساقطات مطرية مهمة، تختلف في    

. هذا باإلضافة إلى التساقطات الثلجية، وبالتالي وفرة الموارد المائية ملم، 000 و، ملم 2101ا على المستوى الزمني والمجالي، إذ تتراوح بين هتوزيع

. ه الفرعيةأما على المستوى الهيدرولوجي، فقد مكنتنا هذه الدراسة من اإلطالع على طبيعة السلوك الهيدرولوجي للمجرى الرئيسي ألم الربيع ولروافد

كما عملنا أيضا على تحديد . ربيع يتميز بنظام هيدرولوجي مطري ثلجي ذو تأثير كارستي وبشريكما تبين لنا أيضا أن الحوض األعلى ألم ال

من جهة، وعلى استخالص وتحليل االمتطاحات االصطناعية  0222و  2301بين بالمجرى الرئيسي لواد أم الربيع وإستخالص اإلمتطاحات الطبيعية 

 . ومقارنتها بمخرجات السدود،  المحدد األساسي لهذه االمتطاحات االصطناعية  .، أي بعد التهيئة الهيدروليكية0220و  0222بين 

لة كما عملنا على دراسة وتحديد أنواع اإلمتطاحات المسجلة باألحواض الفرعية المقاسة وغير المقاسة بعالية حوض أم الربيع، حيث همت المرح   

ة بستة أحواض فرعية مقاسة ومجهزة بالمحطات الهيدرومترية خالل السلسلة اإلحصائية األولى دراسة وتحليل وتصنيف اإلمتطاحات اللحظية المسجل

حوضا فرعيا موسميا، غير مجهزة بمحطات هيدرومترية، تعرف بدورها  22بينما تم التركيز في المرحلة الثانية على دراسة وتتبع (. 2310-0220)

تمت مقاربتها من خالل تجهيز أربعة أحواض بتثبيت سلم قياس ميليمتري لتتبع مستويات  وقد. نشاط وتردد ظاهرة اإلمتطاحات الفجائية بشكل كبير

بينما تمت دراسة األحواض السبعة األخرى، من خالل تتبع آثار اإلمتطاحات على (. 0222-0220)علو الماء، وقياس الصبيب لمدة ثالث سنوات 

هذه األحواض الفرعية، سواء المقاسة أو غير المقاسة، عملنا أيضا على دراسة وتتبع تطور وللوقوف على األهمية الهيدرولوجية لكل . جدران القناطر

وأيضا دراسة وتحليل ظاهرة الفيضانات . وإنتشار موجات اإلمتطاحات اليومية بالمجرى الرئيسي لواد أم الربيع، واإلمتطاحات اللحظية بواد درنة

ن بين أهم الظواهر الهيدرولوجية، األكثر  تأثيرا على المجاالت الحضرية، التي يخترقها واد أم الربيع، النهرية المنزلية غير المرئية، والتي تعتبر م

وبهذا يمكن القول أن نشاط . وهمت هذه الفيضانات غير المرئية مدينتي خنيفرة بعالية الحوض وقصبة تادلة بالسافلة. بعد ظاهرة الفيضانات المباشرة

صوى، وخاصة اإلمتطاحات بالحوض األعلى ألم الربيع، تحدث نتيجة تضافر وتداخل العوامل الطبيعية من جهة والبشرية الظواهر الهيدرولوجية الق

 .من جهة ثانية

 اإلمتطاحات -السلوك الهيدرولوجي  –لظواهرالهيدرولوجية القصوى ا - األحواض الفرعية -(عالية مشرع الضحك)نهر أم الربيع  :الكلمات المفاتيح 

 .اإلمتطاحات اإلصطناعية  –الطبيعية 

 

 



 2020-2021 الملخصات
 

0202\ناديةلحلو  3  

 

Résumé : 

Les phénomènes hydrologiques extrêmes (les crues, les inondations et les étiages) sont les phénomènes naturels 

les plus importants dans le monde. Ils se sont intensifiés ses dernières années par les effets des changements 

climatiques actuels, ce qui a attiré l’attention des climatologues et des hydrologues pour mieux comprendre et 

déterminer leur fonctionnement.  

Le Maroc n’échappe pas à cette règle générale puisque son territoire est fortement affecté par ces phénomènes 

extrêmes qui touchent presque tous les domaines, environnementaux et socioéconomiques… Les phénomènes 

des crues et des inondations sont particulièrement considérés parmi les phénomènes les plus fréquents au Maroc. 

Le bassin de l'oued Oum Er-Rbia, le deuxième plus grand fleuve au Maroc après l’oued Sebou, avec une 

superficie de 35000 km2  est considéré comme l’un des bassins versants les plus vulnérables au phénomène des 

inondations. Vu l'importance des crues dans l'apparition des inondations, nous avons étudié, i) les différentes 

crues dans le haut bassin de l’Oum Er-Rbia (amont station Machraa Edahk) entre 1934-2018, en déterminant le 

débit des crues du cours d’eau principal de l’Oum Er-Rbia, les crues de ses principaux affluents, affluents jaugés,  

et la mesure et le suivi des crues éclairs dans les affluents non aménagés et non jaugés.  

Afin de mener à bien cette étude, et pour mieux comprendre les mécanismes de fonctionnement du phénomène 

des crues, nous sommes  basés sur deux approches complémentaires : hydrologique et statistique. 

De point de vue pluviométrique le bassin versant reçoit des précipitations importantes variant entre 1454 mm/an 

et 263 mm/an, cette pluviométrie est marquée par une grande variabilité spatio-temporelle. Cette variabilité 

pluviométrique se répercute sur le  comportement hydrologique de l’oued Oum Er-Rbia et de ses affluents 

puisque le régime hydrologique de cet oued est de type pluvio-nival avec une influence bien marqué du karst et 

de l’homme, surtout après les aménagements hydraulique, à partir de l’année 2001. Ce travail a montré 

également que les crues sont naturelles entre 1934 et 2000 et à partir de 2001,  l’homme (aménagement 

hydraulique, barrages) a impacté la genèse des crues de l’oued de l’Oum Er Rbia (crues anthropiques).  

Par ailleurs, nous avons  identifié et étudié les types des crues enregistrés dans les sous-bassins jaugés et non 

jaugés dans le haut bassin de l’Oum Er-Rbia. La première étape de l’étude s’est intéressée à l’analyse et la 

classification des crues instantanées enregistrées dans six sous bassins jaugés et équipés de stations 

hydrométriques entre 1975 et 2015. Alors que la deuxième étape s’est concentrée sur l’étude et le suivi de 11 

sous bassins saisonniers, non jaugés, mais qui ont connu à leur tour l’apparition avec une fréquence importante 

des crues éclairs. Pour connaitre l’importance hydrologique de l’ensemble de ces bassins jaugés ou non jaugés, 

nous avons aussi étudié l’évolution et la propagation des ondes des crues journalières au niveau du cours 

principal d’Oum Er-Rbia et les crues instantanés dans l’oued Derna.  

Un autre phénomène  a été étudié et analysé. C’est les inondations domestiques invisibles (indirectes), qui 

affectent beaucoup les zones urbaines traversées par l’Oued Oum Er-Rbia. Ces inondations invisibles ont affecté 

la ville de Khénifra (amont du bassin) et Kesba Tadla (aval du bassin).  

Mots-clés : Haut bassin de l’Oum Er-Rbia, Phénomènes hydrologiques extrêmes, Comportement hydrologique,  

Crues naturelle,  Crues anthropiques.  
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Abstract: 

Extreme hydrological phenomena (floods, and low water) are the most important natural 
phenomena in the world. They have intensified in recent years with the effects of current climate 
change, which has attracted the attention of climatologists and hydrologists to better understand 
and determine how they work. 
Morocco is no exception to this general rule since its territory is strongly affected by these extreme 

events that affect almost all fields, environmental and socio-economic… floods are particularly 

considered among the most frequent phenomena in Morocco. The Oum Er-Rbia basin, the second 

largest river in Morocco after the Sebou basin, with an area of 35,000 km2, is considered one of the 

most vulnerable watersheds to the phenomenon of flooding. Given the importance of the water high 

escalating levels in the appearance of floods, we studied, i) the different floods in the high basin of 

Oum Er-Rbia (upstream station Machraa Edahk) between 1937-2018, determining the flow of floods 

of the main stream of Oum Er-Rbia, the floods of its major tributaries, graduated tributaries, and the 

measurement and monitoring of flash floods in undeveloped and ungraded tributaries. 

In order to carry out this study, and to better understand the mechanisms of operation of the flood 

phenomenon, we are based on two complementary approaches: hydrological and statistical. 

From a rainfall point of view, the watershed area receives significant rainfall ranging from 1454 

mm/year to 263 mm/year, which is marked by great space-time variability. This rainfall variability 

affects the hydrological behavior of the wadi Oum Er-Rbia and its tributaries. This because the 

hydrological regime of this wadi is Rain-Snow type with a strong influence of karst and human factor, 

especially after the hydraulic installations, starting in 2001. This work also showed that the floods 

were natural between 1934 and 2000 and from 2001, human (hydraulic development, dams) 

impacted the genesis of the floods of the Oum Er Rbia wadi (anthropogenic floods). 

In addition, we identified and studied the types of floods recorded in the calibrated and ungraded 

sub-basins in the upper basin of Oum Er-Rbia. The first phase of the study focused on the analysis 

and classification of instantaneous floods. This was recorded in six calibrated sub-basins equipped 

with hydrometric stations between 1975 and 2015. While the second stage focused on the study and 

monitoring of 11 seasonal sub-basins, not graded, but which in return experienced the appearance 

with a high frequency of flash floods. To know the hydrological importance of all these basins, 

whether measured or not, we also studied the evolution and propagation of the waves of the daily 

floods at the level of the main course of Oum Er-Rbia and the instantaneous floods in the Derna 

basin. 

Another phenomenan has been studied and analyzed. It is the invisible (indirect) domestic floods, 
which greatly affect the urban areas crossed by the Oum Er-Rbia basin. These invisible floods 
affected the city of Khénifra (upstream of the basin) and Kesba Tadla (downstream of the basin). 
 

Key words: Upper Oum Er-Rbia Basin, Extreme hydrological phenomena, Hydrological behaviour, 

Natural floods, Anthropogenic floods.  
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األضرار المجاالت المعنية تاريخية بالمغرب فيضانات ال ال

خلفت السيول الجارفة لواد أكاي مئات القتلى.                                 
 )Ministére de l'Energie des Mines de l'Eau et de l'Environnement(

)Département de l'Eaux

مدينة صفرو فيضان واد أكاي 1950

جرف القاعدة اليسرى لسد محمد الخامس، بصبيب وصل إلى 7200 

م3\ث، وبحجم مائي مهم تحدد في 570 مليون متر مكعب. )نفس المرجع 
السابق(

سد محمد الخامس فيضان نهر ملوية سنة 1963

يعتبر من أعنف الفيضانات التي شهدها المغرب حيث إجتاحت مياه نهر 

سبو سهل الغرب، وأدت إلى تدمير األراضي الفالحية وغمر المنازل. 
)Akdim.B et al(

سهل الغرب فيضان نهر سبو 1963

خلفت حوالي 25000 شخص بدون مأوى.                                   

 )Ministére de l'Energie des Mines de l'Eau et de l'Environnement(

)Département de l'Eaux

الراشيدية فيضان واد زيز 1965

  :عامة مقدمة

في ظل التغيرات المناخية التي  وانعكاساتها على المجال، هيدرولوجيا القصوىأضحت إشكالية ال   

من أبرز القضايا البيئية والطبيعية الشائكة التي باتت تستأثر الرأي العالمي بشكل عام يشهدها العالم، 

) و الوفرة أ( شحال) سواء تعلق األمر بالندرة  األخيرة،ل السنوات خال والوطن العربي بشكل خاص

من الكوارث الطبيعية في العالم حاليا، ترتبط  %03، حيث تجدر اإلشارة إلى أن أكثر من (الفيضانات

من البلدان المعرضة  ،بمناخه المتوسطي وتضاريسه المتنوعةيعتبر المغرب  في هذا اإلطار. بالفيضانات

هذه األخيرة التي تعتبر من أكثر الظواهر تكرارا وترددا بالمغرب، مقارنة  طر الفيضانات،بشدة لمخا

هو اإلرث المورفولوجي المتميز بغنى اإلرسابات  مر،ولعل أهم ما يدل هذا األ. بالمخاطر االخرى

طار من األخ %03 كما أن .راضي السهلية الشاسعةالغرينية المتراكمة داخل بطون األودية وفوق األ

 (8332شاكر الميلود، ) .إرتبطت كذلك بظاهرة الفيضانات –خالل السنوات األخيرة  –المسجلة بالمغرب 

الدراسات البيبليوغرافية أيضا على حدوث أمطار غزيرة وفيضانات مهولة غير ما مرة تدل كما     

ر في األرواح خلفت خسائ ،حالة فيضان خطيرة 83أزيد من  8303و 0093فقد عرف مابين  ،بالبالد

كما شدت . ( Akdim et al, 2003) ،قتيل ،مع إنجراف التربة وتغير مورفولوجية األودية 0333تزيد عن 

هذه الظاهرة إلى جانب الباحثين األكاديميين، ومؤسسات الدولة، إهتمام الصحافة أيضا، والتي وتقت 

 يلخص (0)رقم الجدول و .اناتتناولت فيه حجم األضرار التي خلفتها هذه الفيض يللحدث بشكل وصف

وأعنف الفيضانات التاريخية التي عرفها المغرب، وذلك إنطالقا من الدراسات واألبحاث األكاديمية،  أهم

  : وتقارير المؤسسات المعنية، والمقاالت الصحفية، التي وتقت لهذه األحداث

 أهم الفيضانات التاريخية التي عرفها المغرب(:  1)الجدول رقم 
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أودت بحياة 150 شخصا وخلفت 80 حالة إختفاء وخسارة مادية قدرت 

ب 80 مليون درهم، كما عرف واد أوريكا تردد هذه الظاهرة أكثر من 

مرة، كنا أهما سنة 1964، 1965، 1968، 1969، 1988، 1999.    

 )Ministére de l'Energie des Mines de l'Eau et de l'Environnement(   

)Département de l'Eaux

منطقة أوريكا )مراكش( فيضانات  أوريكا 1995

خلفت خسائر مادية مهمة تجلت في إنهيار مجموعة من المنازل وتعطل 

الدراسة بمجموعة من المدارس، كما أدت إلى إضطراب حركة السير 

وحدوث خسائر في 134 نقطة على الشبكة الطرقية، كما شلت مجموعة 

من الطرق لمدة 45 يوما.                                              

 Ministére de l'Energie des Mines de l'Eau et de l'Environnement(

)Département de l'Eaux

الجديدة - المحمدية - الدار البيضاء - 

القنيطرة- طنجة- تطوان- بني مالل - 

أكادير

فيضانات 1996

أودى بحياة 16 شخصا كما خلف خسائر مادية كبيرة.                  
)شاكر الميلود. 2008(

مدينة الحاجب فيضان 1997

إجتاحت السيول الجارفة مدينة تازة وخلفت 40 قتيال. )شاكر الميلود.2008( مدينة تازة فيضان 2000

خلفت السيول الجارفة خسائر مادية مهمة.                         

 )Ministére de l'Energie des Mines de l'Eau et de l'Environnement(

)Département de l'Eaux

المحمدية - برشيد - سطات - بوزنيقة - 

الدار البيضاء - القنيطرة - الرماني - 

بولمان - تازة

فيضانات 2002

خلف الفيضانات 18 قتيال بمدينة الناظور باإلضافة إلى الخسائر 

المادية، وغمر 250 منزل بمدينة خنيفرة.
مدينة الناظور وخنيفرة فيضان 2003

أدى إلى إتالف التجهيزات والمنشئات وجرف ثالثة أشخاص.       
)شاكر الميلود. 2008(

مدينة وجدة فيضان 2006

أودت هذه الفيضانات بحياة 43 شخصا، 16 منهم بإقليم الناظور، و5 

بالراشيدية و2 بميدلت وشخص واحد بفاس و4 بإقليم بولمان و4 بوجدة 

و5 بطنجة و 7 بكل من الصويرة والحوز وأزيالل وزاكورة.       

 )Ministére de l'Energie des Mines de l'Eau et de l'Environnement(

)Département de l'Eaux

الناظور - الراشيدية - ميدلت - فاس - 

بولمان - وجدة- طنجة - الصويرة- 

الحوز -أزيالل - زاكورة

فيضانات 2008

غمرت مياه نهر سبو حوالي 2000 منزل، وأتلفت حوالي 7000 هكتار 

من األراضي الفالحية.
منطقة الغرب فيضانات 2009

غمر مجموعة من المنازل وخلف خسائر مادية كبيرة. مدينة خنيفرة فيضانات واد أم الربيع 2010

خلف 7 قتلى ونفوق 120 رأسا من الماشية، وإنهيار عدة منازل.
منطقة أيت حمو عبد السالم جماعة 

دير القصيبة
فيضانات 2010

أدت السيول الجارفة إلى غمر المنازل على طول نهر أم الربيع وخلف 

هذا الفيضان حالة وفاة واحدة و 141 منزل مغمور بالمياه.
مدينة خنيفرة فيضان واد أم الربيع 2011

مقتل حوالي 47 شخص، وإتالف األراضي الزراعية ونفوق الماشية، 

وإنقطاع المواصالت والكهرباء، وغمر المنازل، كما قدرت الخسائر 

الناتجة عن هذه الفيضانات بحوالي 6 مليار درهم.

كلميم - السمارة - ورزازات - زاكورة - 

تنغير، ...
فيضانات 2014

خلفت السيول الجارفة 8 قتلى بقرية تيزرت إقليم تارودانت، باإلضافة 

إلى الخسائر المادية الكبيرة المتمثلة في تدهور البنيات التحتية، وتضرر 

وإنقطاع الطرق بباقي المناطق.

تارودانت - تنغير - أوريكا - إملشيل - 

إمليل- وجدة - فم زكيد )طاطا(، ...
فيضانات 2019

  

نهار بالمغرب والذي يمتد على مسافة طولها م الربيع ،ثاني أكبر األأوفي هذا السياق لم يسلم حوض 

من منبعه بجبال األطلس ووصوال إلى مصبه بالمحيط االطلسي وبالضبط بمدينة  اكلم إبتداء 933

ود كبيرة إال انه سدا من بينها خمسة سد 01وبالرغم من أهمية السدود التي يتوفر عليها والبالغة . زمورأ
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فحسب المخطط الوطني للوقاية من . المتمثلة في الفيضانات هيدرولوجيةلم يسلم من خطر هذه الكارثة ال

 .موقعا مهددا 10عدته كتابة الدولة المكلفة بالماء فالحوض يضم أزيد من أالذي  خطر الفيضانات،

 :توضح ذلك ( 0)والخريطة رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 8308لتوجيهي للتهيئة المندمجة للموارد المائية لحوض أم الربيع المخطط ا :المصدر

 

 توزيع المواقع المعرضة للفيضانات بحوض أم الربيع(:  1)الخريطة رقم 

 ،(8332)كل هذا تمخض عنه إنجاز أبحاث ودراسات من طرف وكالة الحوض المائي الم الربيع      

موقع على حدة ،وإيجاد حلول مالئمة للتصدي لهذه كان الهدف منها تشخيص الوضعية الراهنة في كل 

 :مدينة ومركزا موزعة على أربعة أقاليم كما يلي 00وقد شملت هذه الدراسات  ،الظاهرة

 غبالة بإقليم بني ماللأمدينة بني مالل وأوالد عياد وقصبة تادلة ولقصيبة و. 

  خنيفرةمدينة خنيفرة ومركز لقباب بإقليم. 

 بإقليم أزيالل أفورار ودمنات وأوزود. 

 أبن جرير بإقليم قلعة السراغنة. 
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ولوجية كإحدى االولويات خطار الهيدرصنفت األبالرغم من أن الحكومة المغربية  غير انه "    

إال أن ذلك لم يحد من  ،لسوداء والعمل على التدخل السريعوبالرغم من جهود تحديد النقط ا ،السياسية

 (8332ميلود شاكر .) "سائر البشرية والمادية المرتبطة بهاتردد الظاهرة ومن تفاقم حجم الخ

م الربيع ويدخل المجال الذي سنحاول دراسته وتحليل خصوصياته ضمن الحوض الكبير أل     

م الربيع بصفة عامة قد أن حوض أ،مع العلم ( عالية مشرع الضحك)،وبالضبط المنطقة العليا للحوض 

هذا باإلضافة إلى وكالة الحوض المائي ألم الربيع  ،امعيينحضي بإهتمام الباحثين وخصوصا الج

لم تتطرق إلى إشكالية ن جل هذه الدراسات أ،والمندوبية السامية للمياه والغابات وإدارات أخرى، إال 

 . اإلمتطاحات التي تعتبر المحرك الرئيسي لظاهرة الفيضانات

همية القصوى التي يكتسيها من الناحية وقد وقع االختيار على هذا المجال بالضبط نظرا لأل     

في موضوع يجمع بين التهيئة  ر البحث والدراسة العلميةن دخل غماأولكونه لم يسبق  ،الهيدرولوجية

وعالقتها بالهيدرولوجيا القصوى المتمثلة في ظاهرتي اإلمتطاحات واإلمتطاحات ( السدود)الهيدرولوجية 

بمجالنا المغربي وأيضا لكونها من المواضيع التي  قليلةراسات الالفيضية ،التي تبقى من المواضيع والد

كانت إلى وقت قريب حكرا على الدول المتقدمة التي تنهجها كسياسة علمية دقيقة ،في معالجتها لظاهرة 

 .وذلك باعتبار اإلمتطاحات المحرك والمسؤول الرئسي عن ظهور الفيضانات ،الفيضانات

دراسة موضوع اإلمتطاحات بعد مشروع الماستر، وللمرة الثانية  تناولنن أ نحاوللهذا س     

لكن هذه المرة بمجال جديد ،أكبر ،مغاير تماما لسابقه الذي كان عبارة عن . واإلمتطاحات الفيضية

، الجبل ،الدير ،السهل)مختلفة حوض جبلي بامتياز ،إلى مجال أكثر تعقيدا يجمع وحدات طبوغرافية 

مام قلة البيبليوغرافيا ألى كل الصعوبات التي تلف دراسة هذه الظاهرة ،خاصة باإلضافة إ(. الهضبة

نجزها أبإستثناء بعض التقارير التي ، بالمجال المغربي ،والبحوث التي تتناول هذا الموضوع بالخصوص

باإلضافة إلى نقص وغياب المعطيات الهيدرومترية بمجموعة من الروافد المهمة بالضفة  .جانبأباحثون 

التي ال تتوفر على أي محطة و اليمنى لواد أم الربيع، مقابل غيابها التام بالضفة اليسرى ككل،

 يريفي التعلم والتغ ناوال لرغبتأ ةالعلمي دراسةال هالقيام بهذ ناعلى عاتق ناخدأ اننأإال . هيدرومترية

 .ولىلدراسة بالدرجة األعلمية تخدم مجال ا إضافاتوثانيا تقديم  ،خبايا مجال الهيدرولوجيا كتشافإو
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 :ختيار الموضوع إدوافع  -1

عبر سلسلة من التراكمات المعرفية بل نشأت أسباب إختيار هذا الموضوع لم تكن وليدة الصدفة،       

حيث  ،(الجيوبيئة والمشاهد والمخاطر)بتكوين ماستر والتي تدعمت بشكل كبير  ،خالل سنوات اإلجازة

واألدوات التي تسمح لنا بدراسة مواضيع لها عالقة بالمشاهد والمخاطر  اكتسبنا مجموعة من المفاهيم

الحب  ناوقد كانت وحدة الهيدرولوجيا بمثابة الشعلة التي وهجت بداخل. هيدرولوجيةمخاطر الالخاصة 

" واخترنا له كعنوان  ،ضوع نهاية الدراسة في هذا المجالإنجاز مو ناك قررللذ. الدفين لهذا التخصص

معالجة  –تحديد وتصنيف أنواع اإلمتطاحات الفيضية  :يدرومناخية لحوض أسيف غزاف دراسة ه

 . إحصائية 

إال انه مع نهاية تجربة الماستر لم تنطفأ هذه الشعلة بل إزدادت توهجا بحيث تضاعفت الرغبة في    

وذلك من أجل  إتمام مشوار الدراسة الجامعية العليا بسلك الدكتوراه في الجغرافيا ،في نفس التخصص

حوض الوهو  ،ن هذه المرة في مجال أكبر ومختلفلك. كتشاف خباياهإكثر فيه وصبر أغواره وأالتعمق 

د نه لم يحظى لحأالذي رغم أهميته على المستوى الوطني إال (. عالية مشرع الضحك)م الربيع األعلى أل

على في الغالب الجزء األ همتلتي إذا ما إستتنينا بعض الدراسات ا ،اآلن بدراسات هيدرولوجية دقيقة

 توجيه الدراسةلهذا ف .، والتي تناولت دراسات هيدرولوجية عامة(عالية دشر الواد)من الحوض 

لموضوع الهيدرولوجيا القصوى وبالضبط ظاهرة اإلمتطاحات، جاء نتيجة ندرة األعمال والدراسات في 

ل، حيث أن جل الدراسات ترتكز كما سبقت هذا الشأن سواء بحوض أم الربيع أو بمجالنا المغربي كك

التي تعتبر نتيجة، وفي بعض األحيان دراسة تأثير الفيضانات، ظاهرة الفيضانات، وصف اإلشارة على 

وفي هذا الصدد تحملنا مسؤولية  .التي تعتبر المحرك والممهد األساسي لها وتغفل األليات والميكانيزمات

، بالتركيز في حيثيات هذه الظاهرة، وفهم مكوناتها وأساليبها الباحث الجغرافي الهيدرولوجي للغوص

، التي تشكل حلقة رئيسية في اإلشتغال الهيدرولوجي، ومرحلة فاصلة قبل على دراسة اإلمتطاحات

 .ظهور الفيضانات

 :الدراسةمجال تقديم  -2

بعد نهر سبو، ينتمي الحوض المدروس إلى عالية حوض أم الربيع، ثاني أكبر األنهار المغربية     

كلم 9696يمتد على مساحة  ،وبالضبط عند عالية مشرع الضحك
2  

نهر  أخذي5 كلم 666595،ويبلغ محيطه 

تعتبر بفضل نظامها الكارستي المغذي الرئيسي لواد أم عين بعالية الحوض،  28أم الربيع منبعه من 

قي في إتجاه الجنوب الغربي يعرف اتجاها عاما من الشمال الشر. الربيع وديمومة صبيبه طول السنة
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السنة عنوان الدراسة إسم الباحث

1960 L'Oum Er-Rbia : contribution à l'étude hydrologique d'un fleuve 

Marocain

Loup                                         جون لو 

1972 Haut bassin de L'Oum Er-Rbbia à l'amont de Kesba Tadla Moniod et Roche          مونيو وروش 

1972 Etude hydrologique de l’Oum Er- Rbia (Maroc) Moniod                                      مونيو

1990
Les sécheresses saisonniéres dans le haut bassin de l’Oum –Er Rbia 

(Maroc central): aspects et fréquences. 
   موالي إدريس الجهاد

2002

Le bassin versant de l'Oued Oum Er-Rbia en amont de Dechra El Oued 

(Moyen Atlas)
   رضوان سربوت

2002

Démarche méthodologique pour une meilleure connaissance de 

l’hydrologie et de la géochimie des aquifères de moyenne montagne: cas 

du  haut bassin de l’Oum- Er Rbia(Moyen –Atlas, Maroc). 

   نور الدين خليل

2002
األنظمة الهيدرولوجية الكارستية للهضاب الجنوبية الغربية لألطلس المتوسط : دراسة 

هيدرولوجية وهيدروكيماوية (عين اللوح - الحمام - أجدير وعيون أم الربيع)
    يحيى الخالقي

2003

منطقة عالية الحوض األعلى ألم الربيع : (األطلس المتوسط األوسط) الحركية الطبيعية 

وإشكالية التنمية المستدامة
   وحمد لحسن

2013
Caractérisation topographique et climatique, via le SIG du bassin 

versant du Haut Oum Er-Rbia n amont du Barrage El Hansali (Sw du 

Moyen Atlas, Maroc)

   محمد إيجو، رشيد بوعبيد،عبد هللا الحميدي، 

علي السهالوي

يشغل الحوض جزءا من األطلس المتوسط  .،باإلضافة إلى االتجاهات التفصيلية التي تتخذها روافده

وجزءا من الهضبة الوسطى وهضبة الفوسفاط، وتحده من الشمال هضبة عين اللوح ومن الجنوب أطلس 

ومن جية يحده من الشمال حوض سبو، ومن الناحية الهيدرولو5 ومن الغرب الهضبة الوسطى بني مالل،

يجمع بين كما 5 ، ومن الشمال الغربي حوض أبي رقراق، ومن الجنوب واد العبيدالشرق حوض ملوية

الجبل والهضبة والسهل، وبالتالي تختلف وتتعدد : مجموعة من الوحدات التضاريسية غير المتجانسة 

 ( 00الصفحة رقم  ب  2أنظر الخريطة رقم  ). خصائصه الطبيعية والبشرية

تحديد مجال وبما أن الحوض النهري يتكون من عالية ووسط وسافلة، فقد واجهتنا صعوبة في     

وبالرجوع إلى دراسات  الدراسة بشكل دقيق خصوصا في ما يتعلق بمجال إمتداد عالية حوض أم الربيع،

التحديد، والدليل على ذلك هو  وتقارير وكالة الحوض المائي ألم الربيع، إتضح أن هناك فعال مشكل في

عملنا على الرجوع إلى البيبليوغرافيا وجرد أهم الدراسات لهذا . غياب تقسيم واحد وتعدد التقسيمات

وذلك بهدف إستخالص المعايير التي ثم إعتمادها في هذا  المنجزة في هذا المجال رغم قلتها،األكاديمية 

أهم هذه الدراسات  (8)الجدول رقم ونورد في  ثين أم ال،نسجام بين الباحإالتحديد وهل هناك إتفاق و

 :وذلك من األقدم إلى األحدث

 

 أهم الدراسات السابقة بحوض أم الربيع(: 2)الجدول رقم 
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أن جل هذه الدراسات إختلفت في تحديدها لعالية حوض أم  ،(8)لقد تأكدنا من خالل الجدول رقم     

عيون أم الربيع، كما هو الحال بالنسبة للباحث وحمد لحسن، ية ،وذلك بين من حددها عند عالالربيع 

د م، ورضوان سربوت، ومحمثل جون لو المحطة الهيدرومترية لدشر الواد،وبين من حددها عند عالية 

لى ضوء عفقد عملنا لهذا . عند عالية قصبة تادلةوش، مثل مونيو ور أخرون حددها مابين. إيجو وأخرون

التي من أهم أهدافها التركيز على دراسة تأثير التهيئة  ،ة اإلشكالية المدروسةهذه الدراسات وطبيع

المجال تحديد  على. الهيدرولوجي للمجرى الرئيسي لواد أم الربيع السلوكعلى ( السدود)الهيدرولوجية 

ا بمعايير ذوذلك أخ، المدروس عالية حوض أم الربيع عند عالية المحطة الهيدرومترية لمشرع الضحك

التحديد الهيدرولوجي لمصب الحوض النهري، والتي تتحدد غالبا في نهاية المجرى المائي، والتي قد 

كما يتم تحديد مصب الحوض بالمحطات  ...تكون عند نقطة إلتقائه بمجرى أخر، أو بالبحر،

خر بإعتبارها أ لهذا فقد تم الوقوف عند عالية المحطة الهيدرومترية لمشرع الضحك. الهيدرومترية

أربع سدود داخل المجال المدروس، من أجل محطة هيدرومترية بعد سد قصبة تادلة، وبالتالي ضم 

 :توضح ذلك بشكل دقيق ( 2-8) والخريطة رقم . يقة لإلشكاليةدراسة دق
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 يوعلى المستوى الوطن وض أم الربيعتوطين مجال الدراسة على مستوى ح(: 4-2)الخريطة رقم         
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 :إشكالية البحث -3

، من أهم الظواهر الطبيعية، التي يشهدها (الفيضانات والشح)تعبر إشكالية الهيدرولوجيا القصوى     

، عرف في مناخه المتوسطيوالمغرب ب. العالم، والتي ازدادت حدتها في ظل التغيرات المناخية الراهنة

وحوض أم الربيع الذي يعتبر ثاني أكبر . وتردد ظاهرة الفيضانات بشكل كبيرالسنوات األخيرة، ظهور 

األحواض النهرية بالمغرب بعد حوض سبو، يعتبر من األحواض النهرية األكثر عرضة لظاهرة 

الفيضانات، حيث عانى خالل العقد األخير من تردد وتكرار هذه الظاهرة، التي ازدادت حدتها بالحوض 

، بفعل تعقد النظام الهيدرولوجي ذو الخاصية المطرية، الثلجية، (عالية مشرع الضحك)ي األعلى ألم الرب

وقد نتج عن ذلك تدخل بشري كبير بالحوض ارتبط أساسا بتشييد مجموعة . والتأثير الكارستي والبشري

أنه رغم إال . ، لتدبير الموارد المائية، وأيضا للحد من هذه الظاهرة0002إنطالقا من سنة  من السدود

نهج سياسة تشييد السدود بالحوض، ال زال هذا األخير يعرف نشاط وتردد ظاهرة اإلمتطاحات 

واإلمتطاحات الفيضية، والتي تعتبر المحرك والمسؤول الرئيسي عن ظاهرة الفيضانات، سواءا بالمجرى 

 .النهرية وتوحل السدود الرئيسي لواد أم الربيع، أو بروافده الفرعية، والتي ساهمت بدورها في الدينامية

وفي هذا السياق تتمحور اإلشكالية الرئيسية لألطروحة حول دراسة وفهم ظاهرة اإلمتطاحات     

، من خالل التحديد الكمي لصبيب اإلمتطاحات، وفهم (عالية مشرع الضحك)بالحوض األعلى ألم الربيع 

وسافلته، وبأحواضه الفرعية المقاسة  السلوك الهيدرولوجي إلنتشار هذه الظاهرة ما بين عالية الحوض

-0002)وغير المقاسة، في إطار عالقتها بالتهيئة الهيدرولوجية، وذلك من خالل السلسلة اإلحصائية 

وتتفرع عن هذه اإلشكالية الرئيسية، مجموعة من اإلشكاليات الفرعية، التي تهتم بالمجرى ( 8302

 .الرئيسي، والروافد الفرعية

ى الرئيسي لواد أم الربيع، تتمحور اإلشكاليات الفرعية، أوال حول تحديد صبيب في ما يخص المجر  -

اإلمتطاحات، وفهم وتحديد الخصائص والميكانيزمات المتحكمة فيها، وذلك عبر مرحلتين أساسيتين، 

تتمثل المرحلة األولى في إستخالص، وتتبع إنتشار اإلمتطاحات، بفترة ما قبل التهيئة الهيدرولوجية 

 التهيئة الهيدرولوجيةتم مرحلة ما بعد  .والتي كانت تسجل إمتطاحات طبيعية، (0002-8333)

 Anthropique) ) أنتروبيكية، حيث أصبح المجرى يعرف إمتطاحات (8301-8330)،(السدود)

      .ر والتأثر مابين اإلنسان والمجرىناتجة عن تدخل اإلنسان بالمجرى، وكل ذلك في إطار عالقة التأثي

يا وكنتيجة لظاهرة اإلمتطاحات، سيتم أيضا تسليط الضوء على نوع ثاني من الفيضانات الحضرية، ثان
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المرتبطة بالمجرى الرئيسي لواد أم الربيع، والمتمثلة في الفيضانات النهرية المنزلية غير المرئية، 

مدينة وذلك في إطار عالقتها بشبكات الصرف الصحي، وقنوات تصريف مياه األمطار، بكل من 

 .خنيفرة بعالية الحوض، ومدينة قصبة تادلة بالسافلة

أما على مستوى الروافد الفرعية، فتتركز اإلشكاليات الفرعية في إتجاهين، إتجاه يخص الروافد   -

 ، وتتبع إنتشارأي المجهزة بمحطات هيدرومترية، لتحديد وإستخالص، وتصنيفالفرعية المقاسة، 

الروافد الفرعية وإتجاه يهم  .8301إلى  0023ل الفترة الممتدة من اإلمتطاحات اللحظية، وذلك خال

تتركز جلها  والتي تغيب فيها المعطيات، كما أنهاغير المقاسة، وغير المجهزة بمحطات هيدرومترية، 

بالضفة اليسرى لواد أم الربيع، إال أن من بين اإلشكاليات أيضا التركيز على الروافد غير المقاسة 

األمر الذي تطلب تتبعا بالضفة اليمنى، المهملة بشكل تام من طرف وكالة الحوض المائي ألم الربيع، 

ويات علو الماء، وأيضا قياس وذلك بتجهيزها بساللم ميليمترية لتتبع مستوتجهيزا هيدرومتريا، 

الصبيب، وتتبع أثار اإلمتطاحات، وذلك لفهم ميكانيزمات إشتغالها، وفهم سلوكها الهيدرولوجي، لمدة 

 (.8302-8309)ثالث سنوات 

إنطالقا من التفكيك الدقيق لهذه اإلشكاليات، حاصرتنا مجموعة من التساؤوالت الدقيقة، تتمثل أساسا في 

: 

 والعوامل المسؤولة عن نشوء اإلمتطاحات ؟ماهي األليات  -

 ماهي أنواع هذه اإلمتطاحات ؟ -

 ماهي فترات ظهور هذه اإلمتطاحات بالروافد الفرعية وبالمجرى الرئيسي ؟ -

 ماهي فترات رجوع وتردد هذه اإلمتطاحات بالروافد الفرعية وبالمجرى الرئيسي ؟ -

 شر يساهم في تفاقم ظهور وتردد هذه اإلمتطاحات ؟هل تدخل اإلنسان سواء المباشر أو غير المبا -

ما مدى فعالية تدخالت الجهات المسؤولة من خالل عمليات التهيئة والتجهيز، في الحد أو التخفيف من  -

إنعكاسات هذه اإلمتطاحات، وبالتالي تفادي خطر ظاهرة هيدرولوجية قصوى أشد خطورة، وهي 

 . الفيضانات بكل أنواعها
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 الخطاطة رقم )1(: سيرورة تحليل ومعالجة اإلشكالية

 

الهيدرولوجيا 

 القصوى

 

(عالية مشرع الضحك)الحوض األعلى ألم الربيع   

 األحواض الفرعية
 الخصائص العامة

تحديد طبيعة اإلشتغال 

 الهيدرولوجي

نشاط ظاهرة 

 اإلمتطاحات

وجود معطيات مناخية 

 وهيدرومترية لحظية

1790-2012 غياب تام  
للمعطيات 

 الهيدرومترية
(معطيات 0)  

ةفجائياإلمتطاحات ال  

تثبيت السلم الليمنيمتري، 
 التتبع والقياس

(2012-2012)  

أحواض فرعية 

مجهزة بمحطات 

 هيدرومترية

أحواض فرعية غير 

بمحطات مجهزة 

هيدرومترية وغير 

 مقاسة
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 أمنكوسحوض 

 شبوكةحوض 

 سروحوض 

 ومنةحوض وا

 حوض درنة

 حوض كيكات

 حوض خنيس

 حوض بوزعبل

 حوض زمكيل

 حوض زاكور

 حوض تاقبالت

 حوض نومرسيد

 حوض أوزريف

 حوض تخزريت

 حوض إيبوها

 حوض إيقور

المجرى الرئيسي لواد أم 

 الربيع

كرونولوجية 

التجهيزات 

درومتريةالهي  

 إختالف

 زمني مجالي

تدخل بشري 

 بالمجرى

التهيئة 

 الهيدرولوجية

اإلمتطاحات 

 الطبيعية 

 السدود

اإلستقرار بضفاف 
المجرى الرئيسي 

 لواد أم الربيع

(نتشييد المد)  

 قبل التهيئة
(1731-2000)  

 بعد التهيئة

(2001-2012)  

 نتروبيكيةاإلمتطاحات األ

(تدبير الموارد المائية)  

فيضانات 

حضرية 

 مباشرة

فيضانات 

حضرية 

غير 

 مباشرة
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 :منهجية الدراسة -1

بين التنظير والممارسة ومتداخلة، يعتبر المنهج بالضرورة عملية صعود ونزول متواترة ومتوالية       

 و Chamboredonمن ن المنهج عند كل أكما (. 8332. بو العزأعبد الفتاح )وبين العام واإلجرائي 

Bourdieu  وPasseron (0020)، يرورة تتكون من ثالث إجراءات ينبغي أن يحترم سبارة عن هو ع

ولكي نتمكن من . Constatationوالتحقق  Construction والبناء  Ruptureوهي القطيعة . ترتيبها

فإن الوضع يتطلب منا تتبع المطروحة، التوصل إلى المبتغى من البحث ومحاولة اإلجابة عن اإلشكالية 

 .تلف مراحلهامنهجية واضحة مع مراعاة مخ

لهذا . بمثابة الضوء الذي ينير طريق الباحث في كل مراحل بحثه ووبهذا يمكن القول أن المنهج ه      

وبما أن موضوع البحث وتخصص البحث الجغرافي يتبنيان منهجا جغرافيا ومقاربة جغرافية، إال أننا في 

وبالتالي . غرافيا، وهو الهيدرولوجياهذا البحث بصدد اإلشتغال على تخصص علمي ينبثق ويتنفس في الج

فالمنهجية المعتمدة هي منهجية جغرافية بمحرك وأدوات هيدرولوجية، بمعنى أخر أننا سنشتغل بكل 

الذي  الحيز المجالي،ولغالف الزمني مع مراعاة ا التقنيات الجغرافية والهيدرولوجية في نفس الوقت،

 إعتمدنا ألي عائق من شأنه أن ينعكس سلبا على هذا العمل،وتفاديا  ،يغطيه البحث واإلمكانيات المتاحة

 : المنهجية التالية

 : جمع المعطيات الهيدرومناخية: المرحلة األولى   -1-1

عملنا في هذه المرحلة على جمع المعطيات الهيدرومناخية، التي توفرها وكالة الحوض المائي ألم     

ت هيدرومناخية توجد داخل الحوض، تتراوح فترات محطا 03الربيع، ببني مالل، وذلك من خالل 

كما عملنا . بالنسبة للصبيب 8301و 0002بالنسبة للتساقطات المطرية، و 8309و 0002دراستها بين 

منها بحوض أم الربيع  02محطة مناخية خارج الحوض،  80على جمع معطيات التساقطات المطرية ب 

إلى  0022ل السلسلة اإلحصائية الممتدة من بحوض سبو ومحطتين بحوض ملوية، وذلك خال 2و

كما تم أيضا جمع المعطيات الخاصة بمدخالت . 00، وهي الفترة المشتركة بين جميع المحطات 8300

 .ومخرجات السدود الموجودة بالحوض األعلى ألم الربيع
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إنتاج : العمل الميداني  :المرحلة الثانية  -3-2

 المعطيات الهيدرومترية

نا في هذه المرحلة، بشكل أساسي على إنتاج ركز -

المعطيات الهيدرومترية باألحواض الفرعية 

الموسمية، غير المجهزة بمحطات هيدرومترية 

 00وبالتالي غير المقاسة والتي تحدد عددها في 

حيث عملنا في مرحلة أولى على تجهيز أربع . رافدا

ربيع روافد غير مقاسة، إثنين بالضفة اليمنى لواد أم ال

وإثنين بالضفة اليسرى، وذلك بتثبيت سلم لقياس 

وتتبع مستويات علو الماء بسافلة كل رافد، وقد تمت 

كما قمنا . 8302-8309سنوات  0عملية التتبع لمدة 

بالموازاة مع ذلك بمجموعة من الخرجات الميدانية، 

لقياس الصبيب خالل فترات زمنية مطيرة مختلفة، 

ة بيانات جد مهمة، تضم ومن تم الحصول على قاعد

  .مستويات علو الماء والصبيب اليومي

وبالنسبة للروافد السبعة األخرى الموزعة بدورها   -

بالضفة اليمنى واليسرى لواد أم الربيع، مابين العالية 

والوسط والسافلة، فقد إعتمدنا على مقاربة 

، Les traces des crues))احات كرطوغرافية، ترتكز على تقدير الصبيب إنطالقا من أثار اإلمتط

داخل جدران القناطر المشيدة على هذه الروافد، 

. والمتواجدة بسافلة كل رافد بالقرب من المخرج

وأيضا من خالل مجموعة من الزيارات الميدانية 

اإلستطالعية لمقابلة الساكنة المجاورة لهذه المجاري، 

  .خاصة كبار السن

ية لجرد قنوات كما قمنا أيضا بخرجات ميدان -
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الصرف الصحي، وقنوات تصريف مياه األمطار بأكبر المراكز الحضرية، التي يخترقها واد أم الربيع، 

والمتمثلة في مدينة خنيفرة بعالية الحوض ومدينة قصبة تادلة بسافلة الحوض األعلى ألم الربيع، وإجراء 

ى والمهددة بخطر الفيضانات النهرية غير مقابالت أيضا مع الساكنة المحلية المستقرة بالقرب من المجر

  .المباشرة المرتبطة بهذه التجهيزات وبالمجرى الرئيسي لواد أم الربيع

 إحصائية للمعطيات الهيدرومناخيةمعالجة : المرحلة الثالثة -3-3

بعد عملية جمع المعطيات بكل أنواعها، الكمية والنوعية، خصصت هذه المرحلة لمعالجة وتحليل    

عطيات وتصنيفها حسب المحاور األساسية للبحث، من خالل تحويل المعطيات إلى مبيانات وجداول الم

وقد تم التركيز في المعالجة والتحليل . وخرائط توضيحية، ثم بعد ذلك صياغة وتحليل النتائج وتدوينها

 . مناخيعلى مجموعة من الطرق الرياضية واإلحصائية، المعتمدة في التحليل اإلحصائي الهيدرو

 :المقاربات المعتمدة -2

دراسة اإلشكالية بشكل دقيق، إقتضى منا إعتماد مجموعة من المقاربات، والتي يمكن إدراجها على النحو 

 :التالي 

إرتكزت هذه المقاربة على جمع مختلف المعطيات التاريخية، التي لها  :المقاربة التاريخية  -2-1

جوع إلى األرشيفات الخاصة بالجماعات، وبوكالة الحوض عالقة بالمجال واإلشكالية، سواءا بالر

المائي ألم الربيع، والصحف القديمة التي تؤرخ لمجموعة من الفيضانات التاريخية، التي عرفها 

هذا باإلضافة إلى المعطيات التاريخية التي تختزنها الذاكرة البشرية وبالضبط كبار السن، . الحوض

بالقرب من المجاري المائية، المهددة بخطر الظواهر الهيدرولوجية من الساكنة المحلية المستقرة 

ومن المعطيات التاريخية أيضا نجد الصور، سواءا الفتوغرافية أو الجوية أو الفضائية، . القصوى

كما تم إعتماد هذه المقاربة، في تحديد أثار اإلمتطاحات داخل . الملتقطة بدورها بفترات زمنية معينة

، وبالتالي تحديد وإستخالص مستويات علو الماء ومعها (القناطر)ية والمنشات المجاري المائ

 .مستويات الخطر

المقاربة اإلحصائية أساس هذه الدراسة، تهدف إلى دراسة تعتبر: المقاربة اإلحصائية  -2-2

، التي تم ...(الحرارة، التساقطات المطرية، الصبيب،)وتحليل المعطيات الهيدرومناخية 

عليها من وكالة الحوض المائي ألم الربيع، والخاصة بالمحطات الهيدرومناخية الحصول 

المتواجدة باألحواض الفرعية وبالمجرى الرئيسي لواد أم الربيع، باإلضافة إلى المعطيات 

ومن المعطيات اإلحصائية أيضا تلك التي تم إستخراجها من . اإلحصائية الخاصة بالسدود
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تتبع مستويات علو الماء وقياس الصبيب، وذلك باإلعتماد على برامج الميدان، من خالل عمليات 

وتقنيات وطرق رياضية وإحصائية مختلفة، وكل ذلك بهدف اإلحاطة الشاملة والدقيقة باإلشكالية 

 .المطروحة

تم إعتماد هذه المقاربة أوال بهدف تشخيص السلوك : المقاربة الكارطوغرافية  -2-3

ربيع، في عالقته بالمجاالت الحضرية التي يخترقها، وبالضبط لتفسير الهيدرولوجي لواد أم ال

وتوضيح عالقة التأثير والتأثر في ما بينهما، والتي أفرزت لنا ظاهرة هيدرولوجية جديدة، 

وذلك بوضع . (المباشرةغير) المرئية والمتمثلة فيما يسمى بالفيضانات النهرية المنزلية غير

ت المهددة بخطر هذا النوع من الفيضانات، من خالل جرد مفصل خرائط معبرة ومجسدة للمجاال

لقنوات تصريف مياه األمطار والمياه العادمة، التي تعتبر صلة وصل ما بين المجرى الرئيسي 

لواد أم الربيع والمجاالت الحضرية المهددة، وبالتالي المحرك والمسؤول الر ئيسي عن ظهور 

 .وتردد هذا النوع من الفيضانات

هذه المقاربة لجرد وتحديد القناطر المتواجدة بسافلة الروافد غير المقاسة، والتي  كما تم إعتماد -

تم اإلعتماد عليها لتحديد مستويات أثار اإلمتطاحات داخلها، وبالتالي تقدير اللصبيب النهري 

ية باإلعتماد على هذه األثار وعلى الخصائص الهندسية لهذه القناطر وعلى الصيغ الرياض

 .التجريبية

 : أهداف الدراسة-2

يعني مصطلح هدف في االستعمال العام ما ينبغي بلوغه من جراء عمل أو ممارسة أو أي شيئ      

 : ومن هذا المنطلق فإن الدراسة المزمع إنجازها تنبني على تحقيق أهداف رئيسية وأخرى ثانوية. أخر

 :األهداف الرئسية  -2-1

في ، (عالية مشرع الضحك) م الربيعالرئيسي ألمجرى لدرولوجي لالسلوك الهيوفهم تحديد   -

 .ته القصوىحاال

 .األعلى ألم الربيعتحديد طبيعة االشتغال الهيدرولوجي العام للحوض   -

 .على هذا اإلشتغال الهيدرولوجي( السدود)تحديد وقع التهيئة الهيدرولوجية  -

 .تحديد دور اإلنسان في هذا االشتغال الهيدرولوجي  -

 .المغذية لواد أم الربيع حواض الفرعيةباألالهيدرولوجي  سلوكحديد طبيعة الت -
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تتبع تردد ظاهرتي اإلمتطاحات ومن خاللها ظاهرة الفيضانات بالحوض المدروس قبل وبعد   -

 .تهيئة السدود

 .وتأثر الساكنة المحلية بهذه الظواهر الهيدرولوجية القصوىتحديد مدى تأثير   -

 

 :نويةاألهداف الثا -2-2

بظهور الظواهر وعالقتها  للحوض المدروسمعرفة الميكانيزمات الطبيعية والبشرية   -

 . الهيدرولوجية القصوى

 .محاولة معرفة أنواع اإلمتطاحات التي عرفها أو التي سيعرفها الحوض  -

 . اتكرارهترددها ويضا بفترات أو متطاحاتالتنبؤ بفترات حدوث اإل  -

 التفكير فيو إلمتطاحاتالمحلية والساكنة المحلية مع إشكالية امعرفة مدى تجاوب المؤسسات   -

 .مناسبة للحوضطرق وأشكال تهيئة 

خالل التجهيز الهيدرومتري باألحواض غير المجهزة وغير المقاسة من إنتاج معطيات خاصة   -

 .لهذه االحواض

. ي من جهةبناء بنك معلوماتي يضم خرائط ومبيانات وجداول وإحصاءات تغني الرصيد العلم  -

من أجل تفادي ظاهرة أشد الفيضية مستقبال واإلمتطاحات وتفيد في التنبؤ بوقوع اإلمتطاحات 

تساعد في إتخاد القرارات من لدن السلطات خطورة على المجال والمتمثلة في الفيضانات ،كما س

 .ضانات، خاصة بعد تحديد خرائط المجاالت األكثر عرضة لخطر الفيالمعنية تجاه هذه الظاهرة

 :بنية البحث -9

لبلوغ األهداف المرسومة واإلحاطة الشاملة باإلشكالية المدروسة، فقد إرتأينا معالجة الموضوع من    

 ( :8)عشر فصال موزعة على خمسة أقسام، الخطاطة رقم  يخالل إثن
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بنية البحث( : 2)الخطاطة رقم   

(8333-0002)تحديد ودراسة اإلمتطاحات اليومية الطبيعية بواد أم الربيع   

يرثالتوزيع والتأ: بواد أم الربيع ( السدود)التهيئة الهيدرولوجية   

(8301-8330)بواد أم الربيع  نتروبيكيةتحديد ودراسة اإلمتطاحات اليومية األ  

دسساالفصل ال  

سابعالفصل ال  

ثامنالفصل ال  

 القسم الرابع

: (كعالية مشرع الضح)اإلمتطاحات باألحواض الفرعية المقاسة وغير المقاسة بالحوض األعلى ألم الربيع 

 التحديد والتحليل

 القسم الخامس

من اإلمتطاحات الفيضية إلى الفيضانات المنزلية غير  (عالية مشرع الضحك)الحوض األعلى ألم الربيع 

التشخيص والكارطوغرافية: ةمرئيال  
 

تاسعالفصل ال  

عاشرال الفصل  

حادي عشرالفصل ال  

ثاني عشرالفصل ال  

اإلستخالص، : اإلمتطاحات اللحظية باألحواض الفرعية المقاسة لواد أم الربيع 

(8301-0021)والتصنيف والتحليل   

اإلمتطاحات الفجائية باألحواض الفرعية غير المقاسة بالحوض األعلى ألم 

(8302-8309)تتبع والقياس واإلستخالص ال: الربيع   

تحديد وإستخالص وتتبع إنتشار أهم اإلمتطاحات اليومية واللحظية بالحوض 

 (8301-0002( )عالية مشرع الضحك)األعلى ألم الربيع 

 
بواد أم الربيع إلى الفيضانات المنزلية غير  النهريةمن اإلمتطاحات الفيضية 

فياالتشخيص والكارطوغرا: المرئية   

 

 القسم الثالث

والتصنيفاإلستخالص : بالمجرى الرئيسي لواد أم الربيع اليومية التهيئة الهيدرولوجية واإلمتطاحات   

وض الح

األعلى ألم 

الربيع 

عالية )

مشرع 

(الضحك  

 القسم األول

الخصائص الطبيعية والبشرية :(عالية مشرع الضحك)الحوض األعلى ألم الربيع   

 القسم الثاني

(2012-1731)اإلشتغال الهيدرومناخي : (عالية مشرع الضحك)الحوض األعلى ألم الربيع   

(عالية مشرع الضحك)يع الخصائص الطبيعية للحوض األعلى ألم الرب  الفصل األول 

ثانيالفصل ال (عالية مشرع الضحك)الخصوصيات البشرية بالحوض األعلى ألم الربيع    

ثالثالفصل ال  

رابعالفصل ال  

خامسالفصل ال  

تقديم المحطات ونقد المعطيات: المعطيات الهيدرومناخية   

(عالية مشرع الضحك)الخصائص المناخية بالحوض األعلى ألم الربيع   

(عالية مشرع الضحك)الهيدرولوجي بالحوض األعلى ألم الربيع  السلوك  
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 : األول القسم
 

  والبشرية الطبيعية الخصائص( : الضحك مشرععالية ) الربيع ألم علىاأل الحوض 
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 :القسم األول مقدمة

 
البد من إعتماد اإلحاطة  الهيدرولوجي ألي حوض نهري بشكل دقيق ومفصل، السلوكاسة وفهم رلد     

حيث يعتبر العامل . ص الطبيعية والبشرية، من زاوية مقاربة كل العناصر المؤثرة فيهالشاملة لكل الخصائ

الطبيعي أساس معرفة خصوصية الحوض، الطبوغرافية والجيولوجية والمورفومترية والهيدرولوجية 

ت  الوقوف على الميكانيزماقصد الوصول إلى تشخيص عام وشامل ومن تم . وغيرها. ..والنباتية والترابية، 

هذا دون . الهيدرولوجي، وفي نشأة مختلف الظواهر الهيدرولوجية القصوى بالحوض السلوكالمتحكمة في 

من خالل إستحضار  وذلك ،الدراسات الهيدرلوجية في عامال مهما   الذي يعتبر  إغفال العنصر البشري،

 نشطة فالحية وصناعية مهمةخاصة وأن الحوض يتميز بدينامية بشرية كبيرة وبأ ،ممارسات وأنشطة السكان

لهذا فمن الالزم تسليط الضوء . وروافده ترتكز بشكل أساسي على الموارد المائية التي يوفرها واد أم الربيع

 .للحوض  الهيدرولوجي السلوكعلى على هذه األنشطة التي تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر 

 : إثنين، وهما سيتشكل هذا القسم إذن من فصلين 

 تحديد وتحليل الخصائص الطبيعية المميزة للحوض األعلى ألم الربيع بشكل عام وألحواضه  :الفصل األول 

 .الهيدرولوجي السلوك بشكل خاص، ومعرفة مدى مساهمتها في تحديد طبيعة الثانوية 

لسوسيومجالي الوقوف على طبيعة الخصوصيات البشرية المميزة للحوض، وتحديد الوقع ا :الفصل الثاني 

 .للنهر الهيدرولوجي السلوك لمختلف الممارسات واألنشطة المرتبطة بالمجرى، على 
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 (الضحك مشرععالية ) الربيع ألم األعلى للحوضالطبيعية  خصائصال: األول  الفصل

 
 : مقدمة

 

تبعا إلختالف الخصائص الطبيعية ، خرآحوض إلى من الظواهر الهيدرولوجية تختلف وتتعدد أنواع         

الهيدرولوجي لألودية البد من الوقوف على مجموعة من  السلوكوبالتالي لفهم . المميزة لكل حوض

وكذا خصائص الغطاء النباتي ...الهيدرولوجية،و الجيولوجيةو المورفومتريةو الطبوغرافية: الخصائص

 .بالحوض

الهيدرولوجي للحوض  السلوك صائص الطبيعية، وتحديد درجة تأثيرها على الخهذه لفهم دقيق لكل و     

لفهم اآلليات ، (عالية محطة مشرع الضحك)دراسة الحوض األعلى ككل  األعلى ألم الربيع، عملنا على 

من  مجموعةبعد ذلك على ضبط خصائص عملنا  كماجية النهر، ولوالطبيعية والبشرية المؤثرة في هيدر

تمثل ( 5)والخريطة رقم األساسية لواد أم الربيع، وذلك باإلعتماد على معيار التجهيز الهيدرومتري، فد رواال

   :األحواض الفرعية المدروسة

 الفرعية وأحواضه( الضحك مشرععالية ) الربيع ألم األعلى الحوض(: 5) رقم الخريطة
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I. (:الضحك مشرعة عالي) الربيع ألم األعلى للحوضالجيولوجية  الخصائص 
 

وذلك من  .الهيدرولوجي لألحواض النهرية السلوك يلعب العامل الجيولوجي دورا مهما في التأثير على      

، والتي تكمن أهميتها في  تحديد نظام وحجم (نافذة، غير نافذة) خالل دور التكوينات الصخرية  وطبيعتها 

وأيضا دورها في تغذية الفرشات المائية الجوفية ( شح الديمومة، الفيضان وال) الجريان السطحي لألودية 

لهذا ...(. مساهمة العيون والينابيع في تغذية الجريان السطحي ) وشبه السطحية مع العالقة المتبادلة بينهما 

كان من الضروري دراسة الخصائص الجيولوجية ونوع الصخارة والحركات البنائية التي تعرضت لها 

 . الهيدرولوجي السلوكى تأثيرها على المنطقة، لمعرفة مد

ة متنوعة،  يتميز بها جزء جيولوجي، بخصائص  (عالية مشرع الضحك)يتميز الحوض األعلى ألم الربيع     

دراسة  عمل علىسنلهذا  ،المتوسط والهضبة الوسطى وجزء من هضبة الفوسفاط وسهل تادلةاألطلس من 

أمام غياب الخريطة إال أنه  .المنظومة الجيولوجية في شموليتها لفهم، وذلك المعطيات الصخارية والبنائية 

في إنجاز الخريطة الجيولوجية  سنعتمد الجيولوجية لمنطقة خنيفرة التي تغطي حيز كبير من الحوض،

ع اإلستعانة بمجموعة من المراجع ، م 1\555555قصاصة الرباط بمقياس  ،للحوض على خريطة المغرب

 .تمثل ذلك بشكل واضح( 6)طق مختلفة من الحوض والخريطة رقم والبحوث التي همت منا

 

 :المعطيات الصخارية -1

 

 :األول والزمن الكمبري ماقبل - 1 – 1 

 

تعود أقدم تكوينات الحوض إلى الزمن ماقبل الكمبري، لكنها التبرز إال في مجال ضيق عند جبل حديد،     

وما يميزها من الناحية . واد بركانية وروسوبية ريوليتيةوتتكون من مستويات غير نافذة، تتشكل من تعاقب م

 . التطبقية، أن طبقات الكمبري األسفل واألوسط تتوضع بشكل متنافر فوق السلسلة السابقة

. إال أن مجال ظهور هذه السلسلة ضيق، التبرز إال بجبل بوكركور وأقصى الجنوب الغربي من الحوض     

قات غير نافذة تنتمي إلى الكمبري األعلى، وتتكون أساسا من الحث عند قمة هذه السلسلة تتوضع طب

الكوارتزيتي وعارضتين من الكوارتزيت تفصلهما مرورات حثية شستية، تظهر عند جبل حديد وبوكركور 

بعد الكمبري تظهر سلسلة غير نافذة تنتمي إلى . (Martin, 1981).في جزئه الواقع شمال واد سرو

 .جاالت ضيقة بالشمال الغربي من الحوض السيلوري،  وتنتشربم

ويشكل السيلوري تنافرا مع الديفوني األوسط، كما أن الطبقات الديفونية التبرز إال شمال منطقة البرج ، و 

تتكون من كلس  ذي أصل بحيري يتوضع فوق شست ذو سمك مهم، يتوفر على رفوف من الكلس الحثي ذات 

بعد ذلك توضع الفيزيني األعلى، الذي يمثل الحقبة األكثر إمتدادا . يتهاأصل بحيري، تتميزهذه السلسلة بنفاذ

في الجزء الغربي من الحوض، تتوضع طبقاته بشكل متنافر فوق مجاالت الباليوزويك السابقة، تتميز بضعف 
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وتتكون  قاعدته من رصيص  توضعت فوقه طبقة سميكة من الشست، تليه طبقات سميكة من الكلس . نفاذيتها

 .  (Martin,1981) .كثلي األزرق، وفي األخير نسبة مهمة من الرصيص تشكل قمة هذه السلسلةال

 :  الثاني الزمن - 2 – 1 

بدأ الزمن الثاني بتوضعات ترياسية من ثالث مجموعات هي على التوالي في القاعدة سلسلة حثية و      

ال تظهر طبقات بازلتية دوليريتية ذات صلصال الحمر الذي يتوفر على رفوف ملحية وجبسية، فوق الصلص

تتوضع طبقات طينية حمراء يمكن أن نجدها ( فوق البازلت)وعند قمة السلسلة الترياسية . لون داكن متفسخة

يتوضع اللياس األسفل بشكل متطابق مع الترياس، يغطي مجاال واسعا من هضاب . محليا عند منخفض سرو

و تتميز بصخور ( بال، ثم المجاالت التي تشرف على واد سروكوس الحمام، كوس أغ)األطلس المتوسط 

أما اللياس األوسط فيشكل السطح األكثر نفاذية بالسلسلة لكنه . نافذة تتكون أساسا من دولومي ودولومي رملي

يشغل مساحات ضيقة بالمقارنة مع دولومي اللياس األسفل، يبرز أساسا عند قعور وبجوانب األحواض 

داخل الحوض عند كوس الحمام والجوانب الغربية والجنوبية بحوض بكريت وعند كوس  المقعرة، ويظهر

 (2002 ،يحيىالخالقي ) .سرو

 Calcaire de" "الكلس اللجي " توضعت فوق طبقات اللياس األوسط سلسلة تتكون من كلس يعرف ب     

corniohe   "يط بحوض بكريت من تنتمي إلى الباجوسي األعلى، وال تظهر إال على شكل حزام يح

تشكل ( األوسط واألعلى) بعد الباجوسي عرف البحر تراجعا، حيث أن أول  التكوينات الكريتاسية . الجنوب

وتتميز طبقات الكريتاسي األوسط واألعلى بتباين صخاري، وتبدأ السلسلة . تنافرا زاويا مع السلسلة السابقة

 (.الكريطاسي األعلى) ميز بغلبة الكلس الصلصالي بالكلس البحري للسينوماني والتوارسي، والقمة تت

 :الثالث الزمن - 3 – 1 

تتميز توضعات الزمن الثالث بضعف إمتدادها، فالباليوسين يتكون في القاعدة من كلس يليه حث ،تفصله     

أما األيوسين فيتكون من . طبقات من الصلصال الحثي، طبقات سميكة من الجبس، ثم طين ضعيف النفاذية

 .سلسلة نافذة تظهر بمنخفض بكريت، قاعدتها تتكون من الكلس الصدفي تليه طبقات كلسية ثم كلس السيليسي

في حين أن سلسلة األوليكوسين فهي تتكون بما يعرف برصيص جبل حيان، تتوضع بشكل متنافر فوق       

من الرصيص باإلضافة إلى حث تتشكل هذه السلسلة . السلسلة السابقة، وتظهر عند السفح الجنوبي لجبل حيان

  (Martin,1981). وكلس متداخل مع صلصال جبسي ورملي

بينما تعود أقدم التكونات الصخرية البارزة بمنطقة تادلة إلى فترة السينوني، ويتكون من تعاقب مستويات من 

بيض، الصلصال األبيض المصفر ،الذي يتوضع بالتطابق على كلس التوروني تم مستويات من الطين األ

أما الجزء العلوي فإنه  يتشكل من صلصال . وطبقات كبيرة من الكلس تتداخل فيها التكوينات الصلصالية

كما تميزت المرحلة الممتدة مابين المايستريشي والتانتي . يحتوي على نسبة  مهمة من الرمال الفوسفاطية

الت غير المغمورة المتمثلة في األعلى بسيادة التوضعات الفوسفاطية ،حيث تعرضت القارة ،أي المجا
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وقد استمر . الهضبة الوسطى باألساس لتفسخ هام جعلها تزود البحر بمحلوالت فوسفاطية سيليسية وكلسية

اإلرساب بنفس السحنة بهضبة الفوسفاط إلى غاية الليتيسي األسفل، ونميز داخل هذه التكوينات الفوسفاطية 

 :Verset,1985))بين أربع مستويات 

 فوسفاط رملي يرجع إلى المايستريشي -        

 .فوسفاط رملي وكلس فوسفاطي يعودان إلى المونسي والتانيتي  -        

 .فوسفاط رملي وكلس فوسفاطي ينتميان إلى االبريزي -        

 . كلس صوان وفوسفاط رملي، ترجع إلى اللتيسي األسفل -        
     

متدت بين المايستريشي والليتيسي األسفل ،بينما يغيب األبريزي والليتيسي يظهر إذن أن الدورة الفوسفاطية ا

وبالنسبة لأليوسين األوسط فتميز بسيادة التوضعات الكلسية  Verset,1985). )األسفل بحوض قصبة تادلة

 والتي توضعت بشكل متطابق فوق الطبقات الفوسفاطية، النها تشكل الطبقة األكثر صالبة من جميع الطبقات

إذ تتكون من مواد كلسية ذات لون أبيض، وتظهر عند أيت الرواضي وبالقرب من واد . الجيولوجية البارزة

 .    كيكاط

 :التطور البنائي -2
 :الحركات الهرسينية -2-1

 

فترة أولى . Allry, 1972))عرفت المنطقة ثالث فترات بنائية هرسينية تختلف من حيث خصائصها     

ى، فترة ثانية نشطت بين الفيزيني األعلى و الفترة السابقة لالوتيني، تم فترة ثالثة خالل سابقة للفيزيني األعل

تعدد المراحل التكتونية خالل الفترة الهرسينية أفرز بنية معقدة حيث تشكلت سلسلة الماقبل الكمبري . البرمي

، Allry, 1972)) رية أوردوفيسي خالل مرحلة التوائية أعطت طيات سنتمترية إلى كيلومت –والكمبري 

 .رافق هذه اإللتواءات تحول للصخور

بعد هذه الفترة وقع غمر بحري خالل الفيزيني األعلى إنطالقا من الشمال الشرقي ،حيث شمل كل المغرب    

مكنت من التمييز بين وحدتين بنيويتين "  Tangentielle" األوسط، وستعقبه حركات تكتونية جانبية عنيفة 

 : مختلفتين

تتكون من سلسلة تمتد من قبل الكمبري إلى الفيزيني "  Autochtone  "األولى عبارة عن قاعدة أصلية 

لها نفس تكوينات السلسلة السابقة، ( فرشة خنيفرة" ) Allochtone" والثانية تمثل مجاال  غير أصلي. األعلى

عرضت منطقة تادلة خالل الباليوزويك كما ت. لكنها زحفت فوق الفيزيني األعلى  بالمجاالت الشرقية والغربية

لحركات هيرسينية أقل نشاطا مما كانت عليه بالجزء الشرقي للمغرب األوسط، ولم تسلم أيضا من هذا الغمر 

   Verset.1985). )البحري ،الذي خلف إرسابات حثية وكاربوناتية

 :بنائية الزمن الثاني والثالث -2-2

 :حركات الزمن الثاني -2-2-1
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عد المرحلة الهرسينية تعرض المغرب األوسط إلى التسطح، وأصبح يستقبل رواسب البحر الميزوجي ب     

(Martin,1981 .) مع بداية اللياس األسفل تعمم التهدل في جزء من المغرب األوسط ليصبح عبارة عن

وتمتد على  رصيف قاري ،إستقبل خالله مواد كاربوناتية دولوميتية وكلس دولومي توافق اللياس األسفل

خالل الدوميري األعلى تعرضت المنطقة لحركة بنائية جديدة، عملت على رفع هضاب . األطلس المتوسط

عبد اللطيف حافض، . )األطلس المتوسط، في حين زادت من تهدل مناطق أخرى كاألطلس المتوسط الملتوي

 ( Colo, 1961، و1995

ية خفيفة نسبيا، حيث أصبحت المنطقة عبارة عن ظهر ببنائ( منطقة تادلة)بينما تميزت سافلة الحوض    

لكن ابتداء من الكريطاسي األوسط عرفت المنطقة غمرا بحريا كان معمما بكل . بالمقارنة مع األطلس

إنطالقا من السينوماني، خلف إرسابات  meseta))المغرب على المجاالت الموجودة بين األطلس والميسة 

 Relley,1978). )ة المعرضة للتعريةغطت بتنافر القاعدة الهرسيني

 :حركة الزمن الثالث -2-2-2

خالل الزمن الثالث حدثت أهم الحركات البنائية ،وكانت لها تأثيرات واضحة في المجال األطلسي عامة،      

 .فهي مسؤولة عن تشخيص السالسل الجبلية المغربية من جهة وتهدل هوامشها من جهة أخرى

كوسينية على زيادة إبراز االطلس المتوسط الملتوي، ويظهر ذلك بشكل واضح في الشمال فعملت البنائية االلي

وكان للبنائية . الشرقي من الحوض حيث أن رصيص جبل حيان يشكل تنافرا زاويا مع المواد االيوسينية

ت كانت الميوسينية أثارا كبيرة  على المجال األطلسي عامة، فهي المسؤولة عن حوادث كبرى، هذه الحركا

كافية لرفع أكبر جزء من هضاب األطلس المتوسط، وبالتالي أصبحت في موقع اليستقبل الرواسب 

وبعد تراجع البحر عرفت المنطقة إستقرارا إلى حدود البليوسين األعلى حيث عرف األطلس . الميوسينية

  (Martin,1981) . المتوسط حركات تكتونية محلية، شملت المناطق التي تتميز بالهشاشة

وفي المقابل بدأت منطقة تادلة تعرف إنخفاضا واضحا منذ أواخر الكريطاسي، حيث تشكل خليج طويل      

وخالل األيوسين االعلى . وضيق يرتبط بالبحر من الجهة الغربية عرف خاللها توضع الطبقات الفوسفاطية

لكل من هضبة الفوسفاط  تراجع البحر لتصبح المنطقة عبارة عن منخفض واضح يشكل مستوى القاعدة

وهذا المنخفض الذي برز منذ األيوسين . Verset,1988). ) والجزء الجنوبي الشرقي للهضبة الوسطى

األعلى أصبح خالل البونسي عبارة عن بحيرة توضعت بها إرسابات كاربوناتية محملة بالطين ،ترسبت على 

 Massoni et .)الكلس البحيري لمنطقة تادلة شكل قشرات رقيقة فتكون بذلك مايسمى  بالصلصال الكلسي أو

al,1967)
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 (الضحك مشرع عالية)  الربيع ألم األعلى الحوضجيولوجية ( : 6)رقم  الخريطة
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II. الربيع ألم األعلى للحوض الطبوغرافية الخصائص : 

 

تلعب الخصائص الطبوغرافية دورا مهما في اإلشتغال الهيدرولوجي ألي حوض نهري، بحيث تتحكم     

ى ألم الربيع بتنوع في يتميز الحوض األعل. الطبوغرافية في حركية الجريان المائي وتعمق األودية

من الهضبة الوسطى، وهضبة  وجزءا ،الوحدات الطبوغرافية، حيث يضم جزءا من األطلس المتوسط

 .الفوسفاط، وجزءا من سهل تادلة

م بعالية الحوض إلى  0115ميز اإلرتفاعات المطلقة بالحوض بالتدرج، من أعلى نقطة والتي تتحدد في تت

 باإلضافة إلى تدرج في اإلرتفاعات من الجوانب في إتجاه. افلة الحوضم بالجنوب الغربي وذلك بس 115

تمثل أهم الوحدات الطبوغرافية ( 7)والخريطة رقم . المجاري الرئيسية، أم الربيع، سرو، واومنة، ودرنة

 :بالحوض، والتي نميز فيها بين 

تفاعات بالمنطقة، والتي يمثل الجزء الشمالي الشرقي من الحوض، يضم أعلى اإلر: الجزء الجبلي  -1

سفوحه  ،م، وتعتبر قمة جبل حيان بأقصى الشمال الشرقي أعلى نقطة إرتفاعية بالحوض 0555تتجاوز 

تتخلل هذا الجزء مجموعة من و. بسبب المسيالت المائية، إلى مجموعة من المتن ،غير متماثلة تقطعت

 .المنخفضات الضيقة، تعتبر أماكن لتجمع المياه

ثالث مجاالت، يتميز األول باإلرتفاع، ويمثل جزءا من األطلس الجزء إلى ينقسم هذا : هضبي الجزء ال -0

أقل إرتفاعا، وتشمل الجزء الشمالي الشرقي من الهضبة الوسطى،  باقي المجاالت عتبرالمتوسط، بينما ت

 .وهضبة الفوسفاط، تفصل بينها منخفضات

الغربي ، باإلضافة إلى  نحو الجنوبالشرقي تنحدر من الشمال : هضاب األطلس المتوسط  -0-1

تشرف  .م1155م و  0155اإلنحدارات الثانوية من الشرق نحو الغرب، تتراوح إرتفاعاتها المطلقة بين 

سطوح هذه الهضاب على األودية، بسفوح متقطعة، عملت الشبكة المائية على تقطيعها إلى مجموعة من 

، ثم (م  0155)، وجبل فلوس (م 1557)عند جبل مسعود المتن، حيث نجد مثال مجموعة من المتن 

هذا باإلضافة إلى مجموعة من المتن الصغيرة على جوانب المجاري المائية، .. .،(م 1141)بوتغذوين 

تتخلل هذه الهضاب مجموعة من المنخفضات الضيقة، والمغلقة، تشغلها  .تتخد في الغالب شكال طوليا

تشرف هضاب  ...ام أزكزا بهضبة أجدير، وأمليل بهضبة أغبال،أكلم مجموعة من الضايات، أهمها

  .سرو، بسفوح طويلة ومقعرةوادي األطلس المتوسط على منخفض خنيفرة و

تشمالن الجزء الغربي من الحوض، وتوجدان عند مستوى : الهضبة الوسطى وهضبة الفوسفاط  -0-0

م بالجنوب  655و م 1555المطلقة بين  تتراوح اإلرتفاعات .إرتفاعي أقل من هضاب األطلس المتوسط

يتجه اإلنحدار العام للهضبة الوسطى من الشمال الشرقي نحو الجنوب الغربي، وهضبة الفوسفاط . الغربي

. من الجنوب الغربي، نحو الجنوب الشرقي، هذا باإلضافة إلى إنحدارات ثانوية في إتجاه واد أم الربيع
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الهضبة الوسطى، هو سيادة التقطع إلى مجموعة من المثن، تظهر األساسية للجزء الذي يمثل والخاصية 

بينما ينقسم السطح الهضبي الذي يمثل جزءا من هضبة الفوسفاط إلى . بشكل واضح بالقرب من األودية

 :قسمين

ينحدر بشكل ضعيف نحو المجرى الرئيسي لواد أم الربيع، في أقصى الشمال الغربي،  يمتد السطح األول

يمتد هذا السطح بين واد كيكات غربا و خنيس شرقا، . م 555م و 555 اعاته المطلقة بينتتراوح إرتف

ها إلى مجموعة من تتخلل هذه السفوح أيضا مسيالت مائية قطعتيشرف عليهما بسفوح ضعيفة اإلنحدار، 

أقل من  وذلك على مساحة ،بين واد خنيس غربا وواد سيدي الطيبي شرقا بينما يمتد السطح الثاني  .المتن

 .السطح األول، تعرف سفوحه أيضا تقطعا نتجت عنه أيضا مجموعة من المثن

سرو، األطلس المتوسط من الشرق وادي يحد منخفض خنيفرة و: سرو وادي منخض خنيفرة و -5

هذا المنخفض من البرج شماال إلى دشر الواد بالجنوب الغربي، يمتد . والهضبة الوسطى من الغرب

تتراوح اإلرتفاعات المطلقة بهذا المنخفض بين  ،قت اإلشارة سفوح طويلة ومقعرةتشرف عليه كما سب

، ويضيق عند منطقة الهري، تتخلله بعض التالل، وادي سرو عند المواد الترياسيةيتسع . م 755م و  955

 .م 1561م وأهدري  1104مثل أوير 

قة، حيث تحده هضاب األطلس المتوسط يتوسط سهل تادلة كل الوحدات الطبوغرافية الساب: سهل تدالة  -1

الشمال الغربي، بينما يحده أطلس من الشمال والشمال الشرقي، والهضبة الوسطى وهضبة الفوسفاط من 

بإرتفاعات نسبية م، يتميز  155م و  555تترواح إرتفاعاته المطلقة بين . بني مالل من الجنوب الشرقي

 .ضعيفة مقارنة مع المناطق الجبلية والهضبية
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 (الضحك مشرععالية ) الربيع ألم األعلى للحوض الطبوغرافية صالخصائ( : 7) رقم الخريطة
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III. المؤشرات التضاريسية بالحوض االعلى ألم الربيع:Indices de relief  

 
ن جهة، وفي تحديد، في تحديد سرعة الجريان السطحي م يلعب عامل التضاريس دورا مهما في         

لهذا فدراسة  .في تسريع الجريان تسهم ،فاإلنحدارات القوية مع تفاعل عناصر أخرى، استجابة الحوض 

 . طبيعة األشكال المرتبطة بهاوتحديد معرفة وفهم طبوغرافية المنطقة الخصائص التضاريسية تمكن من 

  Hypsométric( :ع الضحكعالية مشر)م الربيع أل بالحوض األعلىتوزيع اإلرتفاعات  -1

 

الفئة اإلرتفاعية المهيمنة إستخالص  يعتمد في هذه الدراسة على الفئات اإلرتفاعية، التي يتوخى من خاللها

 .طبيعة الجريان مسؤولة عن الموارد المائية وعنال الحوض ، ألنهاداخل 

راجع وذلك ، فئات 6الى هري الن عن طريق تقسيم الحوض  ى الفئات اإلرتفاعيةم الحصول علت لقد       

وأدنى إرتفاع  حيانم بجبل  0115إلى شساعة الحوض، وكذا الفارق اإلرتفاعي المهم  بين أعلى إرتفاع 

حيث تبين لنا  .بحيث يشمل كل المستويات اإلرتفاعية ئاليكون التوزيع متكافوأيضا  ،م 115داخل المجرى 

جنوب الشرقي نحو ال شمالعموم بشكل متدرج من اليتميز بإرتفاعات مهمة، تتوزع على ال الحوضأن 

  .الغربي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ألم األعلى بالحوض اإلرتفاعية الفئات توزيع:  1 رقم المبيان

(الضحك مشرععالية ) الربيع  

الربيع ألم األعلى لحوضل الهيبسومتري المنحنى:  2 رقم المبيان  
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 عند شبوكة بحوض اإلرتفاعية الفئات توزيع:  3 رقم المبيان

 لهري
شبوكة لحوض الهيبسومتري المنحنى:  4 رقم المبيان  

 

 عند سرو بحوض اإلرتفاعية الفئات توزيع:  5 رقم المبيان

نملح شاشا محطة  

 

سرو ضلحو الهيبسومتري المنحنى:  6 رقم المبيان  

 

 عند واومنة بحوض اإلرتفاعية الفئات توزيع:  7 رقم المبيان

تاغزوت محطة  

 

واومنة لحوض الهيبسومتري المنحنى:  8 رقم المبيان  

 

 محطة عند درنة بحوض اإلرتفاعية الفئات توزيع:  9 رقم المبيان

بوزكري موالي  

 

درنة لحوض الهيبسومتري المنحنى:  10 رقم المبيان  
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تراكمي 2 الجمع ال تراكمي  الجمع ال النسبة المئوية % المساحة بالكلم² فئات اإلرتفاعية بالمتر ال

100 11,07 11,07 34,10 < 1000

88,93 48,93 37,86 116,56 1000 - 1400

51,07 96,2 47,27 145,55 1400 - 1800

3,8 100 3,77 11,64 > 1800

100 17,28 17,28 237,09 < 1000

82,72 43,96 26,69 366,24 1000 - 1400

56,03 79,56 35,6 488,44 1400 - 1800

20,43 98,94 19,38 265,90 1800 - 2200

1,05 100 1,03 14,14 > 2200

100 11,32 11,32 19,57 < 1000

88,68 27,78 16,46 28,44 1000 - 1400

72,22 62,23 34,45 59,52 1400 - 1800

37,77 99,96 37,73 65,19 1800 - 2200

0,04 100 0,02 0,04 > 2200

100 14,63 14,63 76,19 <600

85,37 20,22 5,59 29,12 600 - 1000

79,78 50,73 30,51 158,89 1000 - 1400

49,27 89,03 38,3 199,44 1400 - 1800

10,97 100 10,96 57,09 > 1800

100 19,09 19,09 1329,82 <600

81 54,38 35,29 2457,82 600 - 1000

46 68,63 14,25 992,51 1000 - 1400

31 87,59 18,96 1320,80 1400 - 1800

13 99,43 11,84 824,56 1800 - 2200

0,57 100 0,55 39,46 >2200

 الحوض األعلى 

ألم الربيع )عالية 

مشرع الضحك(

حوض شبوكة

حوض سرو

حوض واومنة

حوض درنة

 وبروافده الفرعية(  عالية مشرع الضحك)توزيع الفئات اإلرتفاعية  بالحوض األعلى ألم الربيع ( : 3) الجدول رقم 

 

تبرز لنا كل من المساحة والنسب  إذ، غير متجانس بشكلداخل الحوض اعية تتوزع الفئات اإلرتف      

وهما اللتان تسهمان   ، 1455-1155و 1555 -655هما  تينالمهيمن تينأن الفئ( 5)المئوية بالجدول رقم 

 .مقارنة مع ما تسهم به باقي الفئات األخرىبكيفية مهمة في توفير الموارد المائية داخل الحوض، 

م تمثل  1555عموما أن اإلرتفاعات داخل الحوض، هي ارتفاعات مهمة، إال أن الفئة أقل من ونالحظ 

 .من مساحة الحوض، وتمثل أيضا الفئة األقل إستقباال للتساقطات وبالتالي الموارد المائية  51%

 

ى إرتفاع م كأدن 115مقابل  حيان،م بجبل  0115مجال إلى الأعلى إرتفاع بكما سبقت اإلشارة يصل      

ويتبين لنا كذلك . )  Dt = H max – H min)م  1995، أي بفارق وذلك بسافلة الحوض داخل المجرى

الفئة اإلرتفاعية  تنتمي إلىأن متوسط الفئات اإلرتفاعية السائدة بالحوض ،من خالل المنحنى الهيبسومتري 

1555- 1155 ((H50  . 
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 الفرعية وباألحواض( الضحك مشرععالية ) الربيع ألم األعلى بالحوض اإلرتفاعية الفئات توزيع(: 8) مرق الخريطة
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 Les pentes          : الثانويةوبأحواضه  الربيع ألم األعلى بالحوضاإلنحدارات  –2

 

مورفولوجية في الدراسات الجغرافية بصفة عامة ،والجيوأهمية كبيرة اإلنحدارات  كتسي دراسةت        

ويتم الحصول عليها عن طريق إستعمال مجموعة من األساليب القياسية، كما يستدعي  .بصفة خاصة

 .حوضللالسلوك الهيدرولوجي تحليلها بشكل دقيق، بإعتبارها عنصر أساسي في فهم 

 

 :فئات هي كالتالي 7اإلنحدارات الى (  Young ,1972)وقد صنف 

 

 (  0 - °2)ويتراوح فيه اإلنحدار من : دار شبه مستوي إلى خفيف جداإنح -                       

 (  °2 – °5)ويتراوح فيه اإلنحدار من : إنحدار خفيف -                       

 (  °5 – °10)ويتراوح فيه اإلنحدار من : إنحدار متوسط -                       

 (  °10 – °18)ويتراوح فيه اإلنحدار من : إنحدار فوق المتوسط -                       

 (  °18- °30)ويتراوح فيه اإلنحدار من : إنحدار شديد -                       

 ( °30 – °45) ويتراوح فيه اإلنحدار من : إنحدار شديد جدا -                       

 ( 45°) نحدار عن وهي التي يزيد فيها اإل: منحدرات جرفية -                       

بالحوض األعلى ألم الربيع بشكل عام وبأحواضه  الثانوية  لفهم دور اإلنحدار في تفعيل الجريان السطحي

 :الهندسية الخاصة باإلنحدارت مؤشرات وتحديد السنعمل على دراسة بشكل خاص، 

 La pente Moyenne: اإلنحدار متوسط -2-1

 
مائي على حدة ،وباإلعتماد على هذا العامل يمكننا تكوين فكرة  هو مؤشر لفهم خاصية كل حوض        

تحديد معامال التضاريس حول طبوغرافية الحوض الهيدرولوجي ،وللحصول على هذا المؤشر يجب أوال 

وذلك بعد . (ROCHE,1963) للحوض ،"  (H min)واإلرتفاع األدنى  (H max)اإلرتفاع األقصى" 

وللحصول على النتيجة المتوخاة يجب (  Courbe Hyposmétrique)عية تحديد منحنى  الفئات اإلرتفا

 :تطبيق الصيغة التالية

 

S  = ∆H/L 

 :بحيث 

 S    :الكلم/م  متوسط اإلنحدار ب 

∆H    :الفارق بين أعلى وأخفض نقطة داخل الحوض بالمتر 

L       :طول المستطيل المعادل بالمتر. 
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النسبة 

المئوية

حوض درنة 

)المساحة بالكلم(

النسبة 

المئوية

حوض واومنة 

)المساحة بالكلم(

النسبة 

المئوية

حوض سرو 

)المساحة بالكلم(

النسبة 

المئوية

حوض شبوكة 

)المساحة بالكلم(

النسبة 

المئوية

الحوض األعلى ألم 

الربيع )المساحة بكلم(
اإلنحدارات

13 68 8 13 9 129 12 36 22 1559 <5

18 96 28 48 27 374 31 95 36 2511 15

20 106 24 42 25 344 24 75 18 1242 25

18 91 17 30 18 245 16 48 11 745 35

12 63 10 18 10 144 9 27 6 429 45

18 96 12 21 10 136 8 25 7 478 >45

100 520,81 100 172,77 100 1371,93 100 307,84 100 6965 المجموع

 L’indice de pente global Ig: معامل اإلنحدار العام -2-2

 
يتم الحصول على هذا المعامل من خالل منحنى توزيع اإلرتفاعات، وذلك بعد استخراج اإلرتفاع الذي      

من المساحة الكلية للحوض  %95من مساحة الحوض، واإلرتفاع الذي يوازي أو يتعدى  %5يساوي 

وبالتالي معرفة اإلنحدار  العام لكل حوض، الهيدرولوجي ،هذا المعامل يعطينا نظرة شاملة عن اإلنحدار

 .الذي يسلكه كل مجرى مائي من المنبع الى المصب

 

   
 

 
 
          

 
  

 
 

 : La dénivelée spécifique( DS)اإلشراف النوعي  -2-3

 

 : يةنستطيع من خالله أن نقارن األحوض النهرية بعضها ببعض ، ويحدد من خالل المعادلة التال

Ds = Ig ×√A 

Ds :اإلشراف النوعي بالمتر 

Ig : كلم/ معامل اإلنحدار العام ب م 

A : ²مساحة الحوض النهري بالكلم 

 

وسنعتمد أيضا في دراسة هذه الخصائص الهندسية، على الخرائط  الطبوغرافية واألنموذج الرقمي        

، وباإلعتماد كذلك على مجموعة من ArcGis))، وعلى نظم المعلومات الجغرافية (DEM)للتضاريس  

 . Laborde, 2000))المراجع العلمية أهمها 

 
  فرعيةواألحواض  ال( عالية مشرع الضحك)بالحوض األعلى ألم الربيع  لإلنحدرات ئويةالنسب الم  (:4)رقم  الجدول
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عالية )بيع م الرأل مجموع الحوض األعلىتتضح إذن قوة اإلنحدار داخل الحوض، حيث تفوق في     

أن اإلنحدارات ( 1) رقم  جدول،كما يتضح من خالل ال %15وجميع األحواض الفرعية ( مشرع الضحك

من مساحة  % 65أكثر من )تشكل نسبة مهمة من مساحة الحوض  %55و 15التي تتراوح نسبها بين 

عالية مشرع ) بعالية حوض أم الربيع( pm)ويبلغ متوسط اإلنحدار . بالنسبة لجميع األحواض( الحوض

كلم وذلك \م 69.05فيتحدد أكبر متوسط إنحدار في  الثانوية كلم، أما باقي األحواض \م 15.6( الضحك

كلم، ودرنة ب \م 11.55بحوض واومنة عند محطة تاغزوت، يليها على التوالي حوض شبوكة ب 

وبالتالي فإن  كلم، وهذا يوضح إذن قوة التضاريس،\م 01.59 وحوض سرو عند شاشا نملح ب ،50.45

جريان المياه السطحية، التي تعمل على تغذية  تسريع هم بشكل كبير في ااإلنحدارات القوية بالمنطقة ستس

  .مختلف الظواهر الهيدرولوجية وبالتالي نشأة المجرى الرئيسي،

ت السابقة ويمكن تلخيص أهم النتائج المتعلقة باإلنحدار، والتي حصلنا عليها إنطالقا من تطبيق المعادال

 :،كما يلي 

 الفرعية واألحواض( الضحك مشرععالية ) الربيع ألم األعلى للحوض اإلنحدار مؤشرات(: 5) رقم الجدول

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حوض أم 

الربيع عالية 

مشرع 

 الضحك

 حوض سرو  حوض واومنة  حوض درنة 
حوض 

 شبوكة 
 مؤشرات اإلنحدار

²كلم ) 307,84 1371,93 172,77 520,81 6965 )         A 

    Hmax   (المتر ) 2217 2340 2235 2283 2410

 Hmin   (المتر) 846 705 681 427 415

 H95%   (المتر)  1000 1000 1000 600 600

  H5%    (المتر)  1800 2200 2200 1800 2200

 Dt     (المتر)  1371 1635 1554 1856 1995

 Du    (المتر)  800 1200 1200 1200 1600

 Lr       (المتر)   33030 67860 22440 56490 152640

0,0104 0,0212 0,0534 0,0176 0,0242 ( كلم\م )   Ig 

1,3 3,28 6,92 2,40 4,15 (%)      Pt 

1,04 2,12 5,34 1,76 2,42 (%)     Pu 

 DS    (المتر)  424,5 651,8 701,8 483,8 867,9

13,06 32,85 69,25 24,09 41,50  ( كلم\م )  Pm 
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عاليببببة )حسببببب النتببببائج التببببي توصببببلنا إليهببببا فببببإن اإلنحببببدار العببببام للحببببوض األعلببببى  ألم الربيببببع      

، وقببببوي نوعببببا مبببببا بأغلببببب األحببببواض الثانويبببببة Pt=1,30  ،(Pu=1,04)معتبببببدل ( مشببببرع الضببببحك

 =Pt)، ودرنببة Pt= 4,15   ،(Pu= 2,42)، وشبببوكة Pt= 6,92   ،(Pu= 5,34)مثببل واومنببة  

3,28  ،(Pu =2,12 . وإذا مببببا ربطناهببببا بالطبوغرافيببببا فأغلببببب هببببذه الروافببببد تببببرتبط فببببي عاليتهببببا

بببباألطلس المتوسبببط، وبالتبببالي عاليبببة كبببل الروافبببد تتميبببز بإنحبببدارات مهمبببة، سبببيكون لهبببا تبببأثير قبببوي 

علبببى سبببرعة الجريبببان السبببطحي فبببي الفتبببرات المطيبببرة، وبالتبببالي العمبببل علبببى تغذيبببة المجبببرى الرئسبببي 

 .الربيع ورفع منسوبه المائيألم 

(عالية مشرع الضحك)طبيعة اإلنحدارات بسفوح الحوض األعلى ألم الربيع : (6-1) رقم لوحة صور  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2019-2016 عمل ميداني: المصدر

  

  
2019-09-01 2018-05-19 

2018-02-17 

2016-03-27 2016-03-27 

2018-03-4 
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الفرعية وباألحواض( الضحك مشرععالية ) الربيع ألم األعلى بالحوض اإلنحدارت توزيع( : 9) رقم الخريطة  
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IV. (:الضحك مشرععالية ) الربيع ألم األعلى بالحوض والتربةالنباتي  الغطاء 

 
 و (,0551Ballais) بالرجوع إلى الدراسات البيبليوغرافية نجد أن مجموعة من الباحثين مثل         

Laborde,2000)  ( وRéménièras,1986)  )، ... يجمعون على الدور األساسي الذي يلعبه الغطاء

سطحية من مختلف حماية السفوح والتكوينات الالنباتي في التقليص من حدة المخاطر الهيدرولوجية، و

جريان البحيث يعيق عملية  المساحة التي يشغلها، وحسبه ،يتوذلك حسب نوع، أنواع التعرية المائية

والحد من أثار  الجريان حركةفي تنظيم  امهم اتالي فهو يلعب دورالوب. سطحي ويخفف من حدتهال

 .لتربةمنع إنجراف اب وذلك وحماية السدود من أثر التوحل السريع، ،الفيضانات

 (:عالية مشرع الضحك)الغطاء النباتي بالحوض األعلى ألم الربيع  -1

 

يتميز الغطاء النباتي بالحوض األعلى ألم الربيع بضعف إمتداد الغابة ، مما يجعل التساقطات      

والطبيعة الصخارية هي المفسرة للظواهر الهيدرولوجية وتفاعل كل هاته العناصر، بما في ذلك طبيعة 

وتنتشر .  الهيدرلوجي لألودية، ومدى استجابتها للتساقطات السلوكالنباتي والتربة، هي التي تفسر  الغطاء

الغابة بالحوض األعلى ألم الربيع بهضاب االطلس المتوسط نتيجة مستوياتها االرتفاعية التي تفوق 

ة، وتتميز التشكلة ملم في السنة، من جهة ثاني755م، من جهة، واستقبالها لتساقطات مهمة، تفوق 1555

أما الماطورال ... الغابوية بالتنوع، إذ تتطورأشكال مختلفة اهمها البلوط األخضر، واألرز، والعرعار

فيشغل مساحات مهمة داخل الحوض، نميز فيه بين الكثيف والمنفتح،  أما سافلة الحوض، فهي تعرف 

مختلفة على شكل غراسات وزراعات عكس ذلك انتشارا كبيرا للمجاالت الفالحية التي تتخذ أشكاال 

  .ذلك بشكل واضح انتوضح( 11و 15) رقم  تينوالخريط. الحبوب

 :التشكلة الغابوية -1-1

 
 :تتميز التشكلة الغابوية بهضاب األطلس المتوسط كما سبقت اإلشارة بالتنوع وذلك على النحو التالي  

م، كما أنها  1555رتفعة التي تفوق يشكل البلوط األخضرتجمعات مهمة باألجزاء الم :األخضرالبلوط 

وتظهر بالحوض عند كوس الحمام، وكوس أغبال وكوس . تختلط في بعض األماكن بالصنوبر الحلبي

 .سرو

ينتشر األرز بعالية حوض نهر أم الربيع، باألجزاء الشرقية من منطقة سنوال إلى جبل حيان، وعند  :األرز

شن ،وينفرج عند جبل حيان ومنخفض بكريت، ويختلط ويتميزاألرز بالكثافة عند كرو. كوس أجدير

 . بالبلوط األخضر في الجزء الشمالي من هضبة أجدير

 .يغطي العرعار الفواح مجاال ضيقا حيث يشكل الحدود العليا لألرز عند منطقة سنوال :الفواح العرعار
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1984شهر دجنبر  LANDSAT  صور األقمار اإلصطناعية :  المصدر                         الربيع ألم األعلى بالحوض النباتي الغطاء يعتوز( : 10) رقم الخريطة                  
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 :الماطورال تشكلة -1-2

 
الماطورال هو عبارة عن تشكلة نباتية اليصل إرتفاعها سبعة أمتار، وهي ناتجة عن تدهور الغابة،  

لهذا فالماطورال إذن يوجد في نفس النطاقات البيومناخية للغابة، ويشغل مساحات مهمة داخل الحوض 

 :فيه بين نوعين ونميز 

 :ماطورال كثيف  -1-2-1

يتكون أساسا من الزيتون البري ،الضرو و تيزرا، باإلضافة إلى العرعار وتاقة التي توجد تحت  

 . مستوى غابة البلوط

ينتشر بالجزء الغربي المنخفض مقارنة مع هضاب األطلس المتوسط،  :ماطورال منفتح  -1-2-2

باإلضافة إلى . كون أساسا من البلوط والعفصية تختلط أحيانا بتاقةفهوعبارة عن تشكالت متدهورة تت

العناب الذي يشمل الجزء الشمالي  الغربي لجبل حديد، أما الدوم فينتشر بكوس سرو عند الجزء الذي 

 .يشرف على واد سرو من الشمال

   

  

 

 

 

 

 

 2016عمل ميداني : المصدر

 

 :األراضي الفالحية -1-3

الذي ساهم فيه  Serbout, 2001).)حوض الغطاء النباتي المغروس والمزروعتمثل سافلة ال     

واد أم )اإلنسان بتدخله القوي بالمنطقة نتيجة تزايد متطلباته اليومية للعيش وبفعل وفرة الموارد المائية  

وخصوبة التربة وإمتداد األراضي الصالحة للزراعة، الشيئ ( الربيع والفرشات المائية  قرب سطحية

 Massoni et al)و  (Negre, 1959):  الذي أدى إلى إندثار التشكلة النباتية القديمة  التي تتشكل من

1967)  

 .تشكلة البطم ووالعناب التي كانت تغطي منخفض تادلة -

تشكلة البطم، والعناب والزيتون البري الموجدوة بالهامش الشمالي والشمالي الشرقي لسهل تادلة، مع  -

 .مش الشرقي والجنوبي الدوم بالها

 

منفتح لماطورا(: 7) رقم الصورة  

 

كثيف ماطورال(: 8) رقم الصورة  
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 .تشكلة الزيتون البري والضرو على الهامش الشمالي والجنوبي الشرقي -

 .تشكلة الطلح بالجنوب -

 مع مناخ تادال قلمتتأ التي الجفيفة النباتات من تشكلة(: 14-9) رقم صور لوحة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2016  ميداني عمل: المصدر

 

قى إال البعض منها، وهي نباتات  تتكيف مع جفاف  مناخ تادال، وتتمثل أساسا في لم يب هذه النباتات     

مقابل إمتداد كبير للمجاالت المغروسة والمزروعة نتيجة التهيئة الهيدروفالحية . العناب والدوم والسدرة

 .التي غيرت المعالم القديمة لسهل تادال
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 : الدراسة بمجال للتربة العامة الخصائص -2

ح هيمنة التكوينات الجوراسية الكلسية والدولوميتية والطفلية الكلسية بتطور أصناف معينة من تسم    

التربة، تحث تأثير شروط التترب بما فيها الصخرة األم وطبيعتها الفيزيائية، والظروف المناخية، 

لخالقي، يحي ا. )والخصائص الطبوغرافية، وإنتظام التضاريس، وكذا الغطاء النباتي وعامل الزمن

0550 ) 

وبالتالي فتضافر هذه العوامل، سمح بتنوع أنواع التربة بالمنطقة والتي يمكن التمييز فيها بين األصناف 

 :األساسية التالية 

تربة )تتموقع في السفوح الشديدة اإلنحدار  Les sols peu évolués): ) التطور ضعيفة أتربة -

 (Massoni et al, 1967(. )بة غرينيةتر)، وفي أسفل اإلنحدارات (التعرية السفحية

يحتوي قطاعها على ثالث مسكات  Les sols isohumiques): )أتربة سيدبالية أو دكناء  -

 .، تعبر األكثر إنتشارا بسهل تادال، تكتسي أهمية كبرى من الناحية الزراعية(ج-ب-أ)واضحة 

(Beaudet et al, 1967) 

، الصلب للميوسين والبليوسين الكلستتطور فوق ( Les sols fersialitiques: ) تحددية أتربة -

 (Beaudet, 1969. )أو على التوضعات الحصوية الحمراء للدرجات القديمة لواد أم الربيع

 ذات لتادلة، البحيري الكلس على توجد( Les sols calcimagnesiques: ) كلسمنغنيزية أتربة -

 .للزراعة صالحة غير تعتبر داكن، أو رمادي لون
(1)

 

تتطور أيضا فوق القاعدة الكلسية ( Les sols bruns forestiers: )أتربة غابوية دكناء  -

وهي عموما متوسطة العمق إلى عميقة، كما أنها غنية بالدبال خاصة في . والكلسية الدولوميتية

.األوساط ذات الغطاء النباتي الكثيف
 (1)

 

طور فوق الصخور الكلسية والصخور تت(  Les sols bruns calcaires: )أتربة كلسية دكناء  -

.الطفلية الكلسية، ويتباين عمقها من منطقة ألخرى، وتصنف ضمن األتربة الغنية بالذبال
 (1)

 

تتطور هذه التكوينات فوق ( les sols para rendzines dolomitiques: )أتربة دولوميتية  -

 .يةالدولومي الرملي، وتتميز بعمق ضعيف إلى متوسط وبخصوبتها السطح

 
 

(Massoni et al, 1967) 
(1)

   
 

 

 : أم الربيع  درجات أتربة -

، ذات ميزة (Sol rouge mediteranien)تغطي الدرجات القديمة، تربة حمراء متوسطية     

سيدبالية، لها نسيج طيني أو طيني رملي، بها مجموعة من العناصر الحصوية، سمكها ضعيف، 

لدرجات المتوسطة والحديثة، فتحتوي على أتربة أما ا. تطورت على رصيص ذو لحام كلسي

 .سيدبالية غير متطورة
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V. األعلى ألم الربيع  للحوض المورفومترية الخصائص: 
Les caractéristiques morphométriques du bassin versant :                                   

 

التي  تعددت طرق ووسائل البحث  ف النهري،منذ بداية الدراسات المورفومترية لشبكات التصري        

الخرائط الطبوغرافية المتوفرة استعمال  تنحصر في  والتي ،تهدف إلى تحديد خصائص األحواض النهرية

نظم المعلومات الجغرافية في باستعمال الصور الفضائية، وبرامج  وحديثا  في كل بلد والصور الجوية،

 .تريةالدراسات الجيومورفولوجية والمورفوم

مع في النصف األول من القرن الماضي سات المورفومترية لشبكات األنهار وقد زاد االهتمام بالدرا

(Horton , 1945 ) وتبعه في ذلك مجموعة من الباحثين أمثال(Maxwell , 1955) ،(Schumm , 

1945 )،(Strahler , 1957 )،(Abrahams, 1984 )،   الخصائصكون حيث أظهرت جل الدراسات 

والبشرية  الطبيعية،اآلليات المورفومترية لألحواض النهرية هي نتاج مباشر وغير مباشر لجميع 

باإلضافة الى تأثير  والمناخية والنباتية والتربة وتأثير اإلنسان، متمثلة في الخصائص الجيولوجية،وال

 .إذ أنها تؤثر على خصائص الجريان الخصائص المورفومترية نفسها،

على تحديد الخصائص المورفومترية للحوض األعلى ألم الربيع، من خالل هذه الدراسة، ذن إنعمل س     

  . ، ومقارنة نتائجهااألربعةالثانوية وألحواضه 

 (:عالية مشرع الضحك)م الربيع أل للحوض األعلىالخصائص الهندسية  -1       

وض خصائصه التي تميزه عن مما يعني أن لكل ح ،آلخرتختلف الخصائص الهندسية من حوض       

وفي ما يلي نذكر أهم . والتي تعطينا فكرة عن شكل ونوع وقوة وسرعة الجريان األحواض األخرى،

 :الخصائص الهندسية التي سيتم دراستها

  La surface et le périmétre stylisé: والمحيط المساحة -1-1

 
. نها تتباين وتختلف من حوض ألخركما أبشكل مباشر في حجم الجريان المائي،  مساحة الحوض تؤثر

كلم 6965على مساحة ( عالية مشرع الضحك)يمتد الحوض األعلى ألم الربيع 
0 

 595.61، ويبلغ محيطه 

أخذنا بعين اإلعتبار أنه يصنف ضمن  اخاصة إذكلم، وبالتالي فهو يتميز بمساحة ومحيط مهمين، 

 . نهرية الكبرىاألحواض ال

  Réctangle Equivalent: المعادل المستطيل -1-2

يضا من حساب الطول والعرض بإعتبارهما أحد المتغيرات أبعد حساب المساحة والمحيط البد          

 .في دراسة األحواض النهريةالمورفومترية المهمة 
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وأخفض نقطة عند مسافة الخط المستقيم الذي يرسم بين أعلى نقطة  الحوض، طول طولب يقصد       

وقد تستخدم  ،الخط المستقيم الذي يمثل طول الحوض معول الخط المتعامد والعرض هو ط .المصب

 : الحوض المدروسعوضا عن ذلك المعادلة التالية والتي إعتمدنا عليها في تحديد طول وعرض 

 :الطول 

L = K√A / 1,12 [1+√1 (1,12/K)²] 

 

 :العرض 

L = K√A / 1,12 [1- √1 (1,12/K)²] 

 
 

  L’indice de compacité: مؤشر التراص  -1-3
 

كلما اقترب معدل فالهيدرولوجي ، السلوكيؤثر الشكل الهندسي لألحواض بشكل مباشر على         

عندما يبتعد  والعكس وشكل الحوض دائري تقريبا، سرعة الجريان مهمةإال وكانت  1 منالحوض 

يضا معادلة العالم وذلك ما توضحه أ. حيث يتخذ الحوض شكال طوليا وتقل سرعة جريانه 1المؤشر عن 

  ,1961)،  (Horton ,1932)وثابت الشكل للعالم هورتون ( , 1911Gravelius)الهيدرولوجي 

(Schumm .  ولحساب دليل تماسك األحواض النهرية البد من حساب كل من مساحة ومحيط هذه

 .بإعتبارهما يشكالن  أساس المعادلة المعتمدة  ،األحواض

 :على النحو التالي L’indice de compacitéمؤشر التراص  معادلةتكتب 

Kc = 0 ,28  *  P /A 

Kc  :مؤشر التراص 

 : A ²المساحة بالكلم 

  : P    المحيط بالكلم 

                                                                                                         

   L’indice de forme:الشكل معامل -1-1

 

معامل شكل الحوض مؤشر يعطي فكرة عن مدى تناسق الشكل العام ألجزاء الحوض المختلفة        

،فالقيم المنخفضة تشير إلى إقتراب شكل الحوض من الشكل الثالثي وهذا ناتج عن زيادة أحد بعدي 

 .الحوض عن البعد االخر 

 :بطريقتين L’indice de formeمعامل الشكل  يتم الحصول على
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      Laborde                         :sf = l² /A     ولى للعالماأل

   Horton                           : IH = Lh/lh   والثانية للعالم       

لسهولة تطبيقها ولكونها األكثر إستعماال من  نظرا  Hortonعلى طريقة  سيتم اإلعتماد في هذه الدراسة

 : ها بحيثطرف الباحثين لوضوحها ودقت

IH   : معامل الشكل 

L   :طول الحوض بالكلم  

l  :عرض الحوض بالكلم 

  

للتضاريس  الرقمي  نموذجألفي دراسة هذه الخصائص الهندسية على الخرائط الطبوغرافية واإعتمدنا      

(DEM) وعلى نظم المعلومات الجغرافية ،((ArcGis.  وفي مايلي نتائج أهم الخصائص الهندسية 

  : ، المحددة بمحطات هيدرومتريةلألحواض
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الفرعية أحواضه و الربيع ألم األعلى للحوضالتوابث الهندسية : (12) مرق الخريطة
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 الفرعية أحواضه و الربيع ألم األعلى للحوض الهندسيةالثوابت ( :6) رقم الجدول

 

عالية )الحوض األعلى ألم الربيع يتميز  ،5رقم  من خالل الجدول إنطالقا من النتائج المحصل عليها    

يقل عن وعرض  كلم، 155 يصل إلىأيضا بطول مهم  باإلضافة إلى المساحة المهمة،( مشرع الضحك

 .الحوضوطول  بدوره إلى زيادة مساحة  هذا التباين  أدى كلم، وبالتالي  71الطول مرتين حيث يساوي 

إتضح من النتائج المحصل والذي  ،1.99الذي تحدد في  kc)) مؤشر التراص أيضا ما يؤكده  وهذا      

ونفس الشيئ بالنسبة لباقي  يتخد شكال طوليا، (عالية مشرع الضحك) الحوض األعلى ألم الربيععليها أن 

بالنسبة  1.96لشبوكة و لحوض بالنسبة 1.49، حيث نجد 1 يتجاوز مؤشرها والتي الثانوية   األحواض 

الهيدرولوجي  السلوكلكن لفهم طبيعة . بالنسبة لدرنة 0.11بالنسبة لواومنة وأخيرا  0.55لسرو، و

في تسريع وثيرة بدورها  تسهممؤشرات أخرى البد من دراسة هم روافده، وألم الربيع، أل للحوض األعلى

 .الجريان كمؤشر التضاريس الذي له دور كبير في تسريع الجريان السطحي 

م األعلى ألحوض ال

عالية مشرع )الربيع 

 (الضحك
 مؤشرات الشكل حوض شبوكة  حوض سرو  حوض واومنة  حوض درنة 

 A (²كلم)المساحة  307.84 1371.93 172.77 520.81 6965

 P (كلم) المحيط  118.86 260.61 95.30 199.50 595.64

152.9 56.49 22.44 67.86 33.03 
بر طول للحوض كأ

إنطالقا من المنفذ 

  Ih (كلم)

78.07 17.93 17.33 32.85 19.4 
أكبر عرض 

للحوض متعامد مع 

  ih (كلم) Ihأكبر طول

1.95 3.15 1.29 2.06 1.70 
مؤشر اإلستطالة 

Horton IH 

1.99 2.44 2.03 1.96 1.89 
مؤشر التراص 

Gravelius kc 

152.64 56.49 22.44 67.86 33.03 
طول المستطيل 

 Lr (كلم)المعادل 

78.07 17.93 17.33 32.85 19.4 
عرض المستطيل 

 ir (كلم)المعادل 

1.95 3.15 1.29 2.06 1.70 
مؤشر المستطيل 

 Ir المعادل



ة   الخصائص الطبيعية والبشري(: عالية مشرع الضحك)الحوض األعلى ألم الربيع : القسم األول  2020-2021 

 

2021 \لحلو نادية                54  

 

VI. (الضحك مشرععالية ) الربيع ألم األعلى بالحوض الهيدروغرافية الشبكة توزيع 

 

 هي  الهيدروغرافيةالشبكة فالموسمية،  وأمجموع المجاري المائية الدائمة روغرافية نعني بالشبة الهيد      

 .النهريفي الحوض  نحو أدنى نقطة مياههاالتي يتم تصريف  مجموعة من المجاري المائية،

 (Musy et al ,2004)  

من العناصر األساسية التي يجب أن تؤخذ بعين اإلعتبار في كل رافية الهيدرغ لهذا تعتبر الشبكة       

وذلك  ،الهيدروغرافيةبدراسة الشبكة  سنقوم في هذا المحور... الجيومورفولوجية، و الدراسات، الهيدرولوجية،

، تها بيعط)، والتعرف على خصوصياتها (عالية مشرع الضحك)على مستوى الحوض األعلى ألم الربيع 

 ...(.التنميط، كثافة التصريف،

 

 :الهيدروغرافية   ةكالشب خصائص  -1

 

، يتغذى بواسطة عدد مهم من العيون ذات األعلى ألم الربيع يشكل نهر أم الربيع المحور الرئسي للحوض     

م 7،65األصل الكارستي، من أهمها عيون أم الربيع التي يصل صبيبها  إلى حوالي 
5

تلعب  وبهذا فهي ث،\

بحيث اليعرف نظامه الهيدرولوجي فترات شح حادة  دورا أساسيا في تغذية واد أم الربيع وفي دوام صبيبه،

 (. 0550 ،يحي الخالقي )وطويلة 

ويعتبر واد سرو أهم  كما تسهم مجموعة من الروافد الدائمة والموسمية أيضا في تغذية نهر أم الربيع،     

جنوبيا غربيا ،يستقبل بدوره روافد مهمة تسهم  -، يأخذ إتجاها شماليا شرقيالربيعبالحوض األعلى ألم اافد ورال

، ويلعب األطلس المتوسط ذو الطبيعة الكلسية ...شبوكة وأسيف أندونا وأسيف أغرارواد في تغذيته ،أهمها 

الكارستية التي  روافده، وذلك بالنظر إلى األنظمة الهيدرولوجيةختلف مودورا مهما في تغذية نهر أم الربيع 

تعمل من جهة على تخزين كمية مهمة من األمطار في فصل الشتاء، ومن جهة ثانية على تصريف الخزان 

،تبرز ( 15)والخريطة رقم  .(0550 ،الخالقي يحيى) الكارستي في فصل الصيف وبداية فصل الخريف

 (:الضحكعالية مشرع )م الربيع األعلى ألحوض الببوضوح كثافة الشبكة المائية 
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 ( الضحك مشرععالية ) الربيع ألم األعلى بالحوض المائية الشبكة( : 13) رقم الخريطة
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 (:الضحك مشرععالية ) الربيع ألم األعلى بالحوضالمجاري المائية  تنميط -2

 

ألحيان داخل نفس وفي بعض ابل  من منطقة إلى أخرى، الهيدروغرافية توزيع الشبكة ختلف ي        

والتضاريس  والتي على رأسها عامل المناخ  ،ذلك إلى العوامل التي سبقت اإلشارة إليها ويرجع   .المجال

وهو العامل  ،يتدخل بدوره آخر هناك عامل  ،باإلضافة إلى هذه العوامل الطبيعية. والطبيعة الجيولوجية

 .البشري بتأثيره السلبي واإليجابي 

االشكال  : وكل شبكة تنتظم على شكل معين  شبكة من الروافد والمسيالت المائية، هرينلكل حوض       

ن لكل مجرى من المجاري المائية تنميط أمما يعني .. لخإ..المتشابكة  اإلشعاعية، المتوازية، الشجرية،

لنهرية هو تحديد الرتبة ا تنميط المجاري المائيةويبقى الهدف من  ،خاص يميزه عن المجاري األخرى

إنطالقا من شبكة الروافد  ،حدى وكذلك دراسة كمية التصريف المائي لكل مجرى على  ،للمجرى الرئسي

  :ن ما يليالمائية إنطالقا م تحديد مميزات هذه الشبكةلهذا سنعمل على و .التي يحتوي عليها

 :رتب المجاري المائية  -2-1

هناك العديد من الطرق  لتحديد رتبة الحوض إنطالقا من شبكة الروافد التي يحتوي عليها كل مجرى مائي،

 :المستعملة في دراسة هذا الترتيب أهمها 

 Horton )  (1945, طريقة هورتون -

 Strahler) (1957,طريقة سترايلر -

  (Shreve ,1966)طريقة شراف  -

 

نظرا لبساطة تطبيقها ، أكثر الطرق المورفومترية إستعماال Strahler) (1957,وتعتبر طريقة سترايلر       

 :وترتكز هذه الطريقة على  ثالثة قواعد أساسية نهرية، وسهولة إجراء مقارنات بواسطتها لألحواض ال،

 1روافد نهرية أخرى يعتبر من الدرجة  يتوفر علىأي رافد ال:  القاعدة األولى 

    n +1يعطينا رافد من الرتبة الثانية أي  nفدين من نفس الرتبة إلتقاء را:  القاعدة الثانية

 .  فالرافد الموالي يأخد رتبة الرافد ذو الرتبة األعلى ,إلتقاء رافدين من رتبتين مختلفتين :  القاعدة الثالثة 

 :ولتوضيح أكثرنقترح المعادلة التالية 

n+n = n + 1       et     n+m  = max (n ,m ) 

التعرف على رتب المجاري المائية تفيد في عملية دراسة كمية التصريف المائي الخاصة بالحوض،  إن    

ذلك أن الجريان بها يثم بشكل . حيث أن أعلى الرتب غالبا ماتدل على أنها تسير في مناطق ضعيفة اإلنحدار

ه تسير بسرعة في هذه بطيئ مقارنة مع الرتب األقل منها والتي تدل على أن اإلنحدار مهم ،ألن الميا

 . المجاري
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 La densité du drainage: التصريف  كثافة -2-2

مجموع أطوال المجاري المائية المتفرعة ، ) Laborde ,2000) يقصد بكثافة التصريف حسب         

 .والمنتشرة ضمن مساحة حوض نهري معين

  . Aاحة الكلية للحوض النهري على المس، L ∑وتقاس إنطالقا من قسمة حاصل مجموع أطوال المجاري     

: ، أهمها كما سبقت اإلشارة في الحوض تتأثر بعدة عوامل( طبيعة الجريان ) حيث أن كثافة الشبكة المائية 

ونعبر عن ذلك بواسطة الصيغة  ،باإلضافة إلى طبيعة المناخ السائد الغطاء النباتي ،الصخارة واإلنحدار،

 :التالية 

 

   
   

 
 

 :بحيث 

Dd : كثافة التصريف بkm²/km  

Li  : مجموع أطوال المجاري المائية بkm 

A  : مساحة الحوض بkm² 

 

  Fréquence du chenal: النهري  التكرار -2-3

 

يعبر التكرار النهري عن العالقة النسبية بين عدد المجاري المائية ومساحة الحوض، ونحصل على هذه        

 :مجاري المائية على مساحة الحوض وذلك طبقا للصيغة التالية االخيرة بقسمة العدد اإلجمالي لل

 

F = ∑Ni/A 

 

 :بحيث 

     F :²تردد المجاري المائية بالكلم 

 Ni : عدد المجاري المائية  

  A  :²مساحة الحوض بالكلم  

 

تكتسي أهمية بالغة بالنسبة لكل حوض وتكرار المجاري المائية ،عموما فمعرفة كثافة التصريف        

تالي تعطينا الوب ، الهيدرولوجي السائد في المنطقة  سلوكال حيث تسهم في معرفة  ،نوعه كيف ما كان نهري
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 وعن تأثيرها على الظواهر الهيدرولوجية القصوى من جهة، طبيعة وقوة الجريان،عن مهمة فكرة 

تسهم  مع عوامل أخرى بشرية،بتضافرها  ن تهدد المنطقة، أالتي يمكن و ، من جهة ثانية،(الفيضان ،الشح)

 . واهر وتفاقمها ظبدورها في تسريع هذه ال

 وأحواضه  الفرعية( عالية مشرع الضحك)بالحوض األعلى ألم الربيع المجاري  وطول رتب (: 7)الجدول رقم 

 
   

 

  ( عالية مشرع الضحك) بالحوض األعلى ألم الربيعالتصريف  افةكثأن ( 7) يظهر من خالل الجدول رقم      

 5.41و  ،كلم\ ²كلم 5.44حيث تساوي على التوالي  وواومنة، ودرنة متقاربة، ، ،شبوكة، وسرو،وروافده

وهذه القيم تدل على أن كثافة التصريف  .كلم\ ²كلم 5.74و ،كلم\ ²كلم 5.76و ،كلم\ ²كلم 5.95و ،كلم\ ²كلم

 خاصة  الصخور التي تتميز بالنفاذيةخاصة بعالية الحوض ويمكن تفسير ذلك بطبيعة  وض ضعيفة،داخل الح

باإلضافة إلى كثافة وأهمية  وشبوكة، واومنة، بحوض سرو،منها الصخور الكاربوناتية اللياسية، والمنتشرة 

  .(كارستيال نظامال)األمر الذي يسمح بنشاط الجريان الباطني  ،الغطاء النباتي بعالية الحوض

 

م األعلى ألحوض ال

عالية مشرع )الربيع 

 (الضحك

 
 حوض درنة 

 
 حوض واومنة 

 
 حوض سرو 

 
   حوض شبوكة 

 عددال  الطول بكلم العدد  الطول بكلم العدد  الطول بكلم
الطول 

  بكلم
 العدد

الطول   

 بكلم
 الرتبة العدد

3003 3306 200 233 65 67 564 667 110 151 1 

1609 988 85 29 30 10 279 83 65 26 2 

838 321 63 7 23 2 123 58 51 6 3 

377 54 61 1 15 1 66 5 7 2 4 

185 26 *** *** *** *** 57 2 19 1 5 

148 1 *** *** *** *** 148 1 *** *** 6 

 المجموع 186 252 816 1237 80 133 270 409 4696 6160

 المساحة 307,84 1371,93 172,77 520,81 6965

0,88 0,78 0,76 0,90 0,81 
كثافة التصريف 

(db( )كلم
2

 (كلم\

0,67 0,51 0,46 0,59 0,60 
 (F)التردد النهري 

كلم)
2

) 
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Strahler.1957)) سترايلر طريقة حسب( الضحك مشرععالية ) الربيع ألم األعلى بالحوض المائية الشبكة رتب(: 14) رقم الخريطة
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 Profil en long: للمجرى الطولي المقطع -3
 

انحدار المجرى الرئيسي والروافد،  في تحديد ومعرفة  ،ةيتجلى الهدف من إنجاز المقاطع الطولية لألودي    

من المنبع إلى المصب، حيث الزيادة في الطول ونسبة اإلنحدار ينتج عنه تركيز في حجم الصبيب وسرعة 

 .جريانه

الشكل الطولي للمجرى يعطينا فكرة عن العالقة التي تربط إرتفاع المجرى المائي في نقطة معينة كما أن     

من المنبع، ويسمح لنا كذلك بإدراك التغيرات التي يمكن أن تحدث على مستوى التي قطعها النهر مسافة مع ال

بشكل دقيق المقطع الطولي للمجرى الرئيسي و ( 11)المبيان رقم يمثل و .Roche.1963))قيم اإلنحدار 

 :وألهم أحواضه الفرعية  للحوض األعلى ألم الربيع

 

، كلم 015، الذي يمتد على طول للحوض األعلى ألم الربيعيتميز الشكل الطولي للمجرى الرئيسي        

. إلى حدود منطقة دشر الواد متر تقريبا، 0555على إرتفاع إبتداءا من نقطة إنطالقه بإنحدار قوي في العالية 

 .الواد إلى قصبة تادلة كما يتميز بإنقطاع في اإلنحدار ،إنطالقا من منطقة دشر
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انويةولألحواض الث (عالية مشرع الضحك) للحوض األعلى ألم الربيعالمقطع الطولي (: 11)المبيان رقم   
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 :األول خالصة الفصل 

حاولنا في هذا الفصل مقاربة األليات والخصائص الطبيعية، المميزة للحوض األعلى ألم الربيع، وذلك من 

 :أجل فهم وتحديد  العوامل المؤثرة على 

 الموراد المائية -                          

 الجريان -                          

 السلوك الهيدرولوجي -                          

فقد تبين لنا من خالل مقاربتنا للمعطيات الطبوغرافية والمعاينة الميدانية والخرائط الموضوعاتية التي تم     

افر وتداخل مجموعة من ظالجغرافية، أن الحوض يعرف تالتوصل إليها باإلعتماد على نظم المعلومات 

، ويمكن إجمال هذه العوامل  العوامل، التي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على اإلشتغال الهيدرولوجي للحوض

 :فيما يلي 

عالية مشرع )العامل المورفومتري للحوض، حيث تحددت المساحة الشاسعة للحوض األعلى ألم الربيع  -

كلم 6965في ( الضحك
0

، توفره أيضا على أحواض فرعية مهمة، تتمركز جميعها بالضفة اليسرى لواد أم  

الربيع، سيساهم في توفير الموارد المائية، هذا باإلضافة إلى العامل الطبوغرافي، المتميز بأهمية اإلرتفاعات 

وض، وقوة م بسافلة الح 115م بجبل حيان بعالية الحوض، و 0115التي يصل أعالها بالحوض إلى 

 .من مساحة الحوض، ستساهم في تسريع وثيرة الجريان في الحوض %65اإلنحدارات التي تتعدى نسبتها 

الهيدرولوجي للحوض، باإلضافة إلى  السلوكالعامل الجيولوجي، الذي يلعب دورا مهما في التأثير على  -

الربيع، حيث اليعرف نظامه  األنظمة الهيدرولوجية الكارستية، التي تساهم في ديمومة صبيب واد أم

 .الهيدرولوجي فترات شح حادة وطويلة

العامل اإلحيائي، الذي يتميز بضعف إمتداد الغطاء الغابوي، حيث نجده فقط بهضاب األطلس المتوسط،  -

مقابل إمتداد الماطورال الذي يشغل مساحات مهمة داخل الحوض، وبالضبط بالضفة اليسرى لواد أم الربيع، 

بينما تعرف الضفة اليمنى لواد أم الربيع، ضعف وتدهور كبير في . ذي يسمح بنشاط الجريان الباطنياألمر ال

افر ضعف الغطاء النباتي مع العوامل السابقة، ساهم في تشكل شبكة ظالغطاء النباتي، وبالتالي فت

شاط مختلف الظواهر هيدروغرافية كثيفة، تساهم في تسريع وثيرة الجريان السطحي، الذي يؤدي بدوره إلى ن

 .الهيدرولوجية

عموما فمعرفة الخصائص الطبيعية، تكتسي أهمية بالغة في الدراسات الهيدرولوجية، حيث من خاللها        

وبالتالي تعطينا فكرة عن طبيعة وقوة الجريان . يمكن معرفة طبيعة السلوك الهيدرولوجي السائد بالحوض

افرها ظالتي يمكن أن تهدد المنطقة بت( الفيضان، الشح)جية القصوى ،وعن تأثيرها على الظواهر الهيدرولو

مع عوامل أخرى بشرية ،تساهم بدورها في تسريع هذه الظواهر وتفاقمها، وهذا ما سنحاول التطرق إليه في 

 .الفصل التالي
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 (الضحك مشرععالية ) الربيع ألم األعلى بالحوضالخصوصيات البشرية : الثاني  الفصل

 : مقدمة

دراسة مختلف الظواهر الهيدرولوجية، وخصوصا ظاهرتي اإلمتطاحات والفيضانات،  ال يمكن فهم إن       

اآلليات المتحكمة في نشأتها وتطورها باالعتماد فقط على اآلليات الطبيعية، من تضاريس، وجيولوجيا، 

ريا في تفاقم هذه الظواهر ومناخ، ونبات، فاإلنسان بمختلف تدخالته في المجال يمكن أن يلعب دورا محو

 . الهيدرلوجية االستثنائية أو في التخفيف من حدتها

لذلك كان البد من التطرق لمختلف المعطيات والخصائص البشرية المميزة لساكنة الحوض، وتحديد     

 طبيعة األنشطة المزاولة من قبلها، خصوصا تلك التي لها عالقة بالموارد المائية، والهدف من ذلك هو فهم

 .وتحديد عالقة التأثير والتأثر بين الظواهر الهيدرولوجية والواقع السوسيو إقتصادي لساكنة الحوض

 

I. (:  الضحك مشرععالية )األعلى ألم الربيع  بالحوضالديموغرافي والتطور العمراني  النمو 

 
بل يتعداها إلى تلك  إن دراسة وتحليل الظواهر الهيدرولوجية بالحوض ،اليرتبط بالعوامل الطبيعية فقط     

في هذا الصدد اليمكن إغفال دور الساكنة واألنشطة التي تقوم بها في . الممارسات التي يقوم  بها اإلنسان

تسريع ظهور مختلف الظواهر الهيدرولوجية وعلى رأسها اإلمتطاحات والفيضانات، وذلك على أساس 

 (0515لحلو نادية، . )التداخل الحاصل بين الطبيعة واإلنسان

 :المعطيات الديموغرافية -1

خنيفرة وبني مالل وخريبكة والفقيه بن صالح،  ،أقاليم أربععلى تراب إداريا ، فيمتد في ما يتعلق بالحوض    

. بجهة درعة تافياللتمن إقليم إفران بجهة فاس مكناس، وإقليم ميدلت  اوجزء بجهة بني مالل خنيفرة

 (. 15الخريطة رقم )

موزعة بشكل  جماعة قروية 56ماعات حضرية تتمركز أغلبها بالقرب من واد أم الربيع، ويضم خمس ج   

 1991عدد الساكنة بهذه الجماعات مابين كل دقيق تطور يبرز بش( 10)والمبيان رقم . متفاوت داخل الحوض

 : 0511و
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 الجهوي لمستوىا على الدراسة مجال توطين( : 15) رقم الخريطة
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   (بتصرف ) السامية للتخطيطالمندوبية : المصدر                                                                                 

  2014و 1994مابين إحصاء ( عالية مشرع الضحك)تطور ساكنة الحوض األعلى  ألم الربيع (: 12)رقم  المبيان 

 

، خاصة بالمراكز 0511و 1991الحوض األعلى ألم الربيع، نموا ديموغرافيا مهما ما بين  عرفت ساكنة    

وفي هذا السياق نالحظ ان مدينة قصبة تادلة . الحضرية والقروية المنشأة على واد أم الربيع أو القريبة منه

على معدل نمو ما بين ،إال أن أ 5.09المشيدة على واد أم الربيع عرفت نموا ديموغرافيا  متوسطا ،بمعدل 

، ويمكن تفسير ذلك  بموضعها على واد أم الربيع ،حيث 5,95عرفته مدينة خنيفرة ،بمعدل  0511و 1991

أصبحت تمثل مركز  جذب وإستقطاب للساكنة النازحة من عالية الحوض، وهذا ما يتضح من خالل المبيان 

  0511و 0551تراجعا في معدل نموها مابين  دائما حيث أن جل المراكز القروية المجاورة عرفت( 10)رقم 

 .، وذلك بجماعة سيدي عامر – 5.15وقد وصل أدنى معدل إلى 

 
 :السكن -2

 

ها عوامل تسهم في ،كل عنصر الهشاشة،إضافة إلى الفيضانات إن التزايد السكاني وعدم المباالت بخطر      

إلى اإلستقرار بالقرب من الهشة تلجأ الفئات  حيث ،وإستقرار للساكنةجذب كز اإلى مر وديةتحول ضفاف األ

يؤدي هذا اإلستقرار العشوائي إلى و . ربهم اليوميةآلما يوفره من ظروف تتناسب وتحقيق م ،اريالمج

 :نتيجتين حتميتن ، وهما 

 .الطبيعي للواد من خالل التدخالت البشرية نظام الجريانتغير  -

 .كبيرا للصبيب إرتفاعاالفترات التي تعرف  تعرض هذه الساكنة لخطر الفيضانات خصوصا في -
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(الضحك مشرععالية ) الربيع ألم األعلى بالحوض السكانية للتجمعات المجالي التوزيع(: 16) رقم الخريطة  
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II. الربيع ألم األعلى بالحوض األنشطة اإلقتصادية  : 

يلعب العامل الطبوغرافي والمناخي، دورا مهما في توزيع وإختالف األنشطة اإلقتصادية بالحوض  لعب و    

إال أن جل هذه األنشطة  .أم الربيعوذلك ما بين الجبل والسهل، وما بين الضفة اليمنى والضفة اليسرى لواد 

الحوض لقد إرتبط إستقرار ساكنة . ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بالمجاري المائيسة ومصادر الماء

،حيث أن أغلب المراكز بعالية الحوض سواء القروية أو  ةالمائي اريم الربيع منذ القدم بالمجأل األعلى

وكان ذلك لعدة أسباب ،أهمها القرب من مصدر . ي ألم الربيعالحضرية نشأت بالقرب من المجرى الرئيس

الماء لإلستقرار ولتوفير الماء والكأل لماشيتهم ولمزاولة انشطتهم الزراعية ،التي كانت في البداية معاشية 

لكن التطور الذي عرفه الحوض ،من خالل تشييد مجموعة من السدود الكبرى . تعتمد على أساليب تقليدية

خاصة النشاط الفالحي الذي  ،الديموغرافي السريع ،ساهما في تطور وتنوع األنشطة االقتصادية،والنمو 

 . خاصة في سافلته وبالضبط بسهل تادلة يعتبر العمود الفقري إلقتصاد الحوض،

  : بالحوض األعلى ألم الربيع الفالحة – 1

 

ال أنها تتأثر بدورها بالعامل الطبوغرافي تعتبر الفالحة من أهم األنشطة اإلقتصادية لسكانة الحوض، إ    

والمناخي، حيث نمييز فيها بين الفالحة التقليدية الهشة، وذلك بالمناطق الجبلية، التي تتميز بوعورة 

حيث تتمثل . اريس، وضيق المساحات الزراعية من جهة، واإلرتباط بالظروف المناخية من جهة ثانيةضالت

باإلضافة إلى ... عة البقول والحبوب، وكذلك أشجار الزيتون واللوز والجوز،أهم المنتوجات الفالحية في زرا

 ".البرسيم والتبن" إنتاج المكمالت الغذائية للمواشي 

 األعلى ألم الربيع مشاهد للفالحة التقليدية بعالية الحوض ( :18-15) رقم الصور لوحة

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

  

1-09-2019  15-08-2016  

1-09-2019  1-09-2019  
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خلق دينامية إقتصادية، فقد ساهم التجهيز الهيدروفالحي في ل تادلة بسافلة الحوض، وبالضبط بسه أما     

فكان أول خطوة في ظهور القطاعات المسقية وتوسعها، خاصة وأن سهل تادلة شهد قبل إدخال السقي 

العصري، سيادة نظام رعي زراعي، حيث كان الشعير يمثل المحصول األساسي للنشاط الزراعي بكل 

بالفترة اإلستعمارية تغير نظام تملك األراضي، حيث تم اإلستيالء على األراضي  إال أنه. الحوض تقريبا

الشاسعة، وإقامة مجموعة من التجهيزات الهيدروفالحية، كان أهمها إنشاء سد الزيدانية، الذي كان يستمد 

روعات ذات وبالتالي تركيز اإلستثمارات وإدخال أنواع جديدة من المز. موارده المائية من واد أم الربيع

مردودية  عالية، ليعرف بعد ذلك سهل تادلة نقلة مهمة وتطور ملحوظ في قطاعه الفالحي، مباشرة بعد سنة 

في تعبئة الموارد المائية بعالية الحوض من خالل ثالث  امحوري اسياسة السدود دور، حيث لعبت  0555

هكتار بقطاع  04555ي يساهم في سقي سدود كبرى ،أهمها أحمد الحنصالي أيت مسعود وسد قصبة تادلة الذ

 (2014 ،الفالحة المغربية في أرقام (.بني عمير ،وتهيئة الدائرة السقوية لتادلة

باإلضافة إلى عوامل أخرى تتجلى في الموقع اإلستراتيجي المتميز  ،التحوالت هذه كل ساهمت وبالتالي 

 القمح، الحواض،القطن، ) أيضا روعاتوالمز الزراعية، التقنيات وتغيير تطور في ،التربة الخصبةو

 :، وأيضا تغيير كل الهياكل التقليدية، التي كان يعتمد عليها في الميدان الفالحي ...(الزيتون، الشمندر،

 .إعتماد تقنيات وأساليب وطرق إستغالل جديدة -         

 .إرتفاع في المردودية العامة واإلنتاج -         

 .متدخلين في القطاع وإستقطاب أعداد مهمة من اليد العاملة والتقنيينتعدد عدد ال -         

تقديم الدعم التقني والمالي للفالحين من أجل إعتماد تقنيات الري الموضعي من جهة وتحسين  -         

 ولوجهم 

 .إلى التقنيات العصرية واألسواق          

 .اد تقنيات الري المقتصدة في الماءالرفع من اإلنتاجية للمحاصيل عبر إعتم -         

         - ... 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

هد لسهل تادلة امش( : 24-19)رقم  لوحة صور

 المسقي

  
1-05-2016 17-03-2016 
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 : بالحوض األعلى ألم الربيع الصناعة -2

 
أيضا دور هو يلعب ف ألم الربيع وروافده، المجرى الرئيسيلعبها يإضافة إلى األدوار السابقة التي لعبها و   

الذي يعتمد بدوره وبشكل أساسي على سحب وتحويل  بالحوض، ناعيتنمية وتطوير القطاع الصمهم في 

 :فيما يلي تستعمل والتي  من واد أم الربيع، موارد مائية مهمة

مقاولة صناعية ،تتوزع بين  655أكثر من الحوض حاليا  ناعات الفالحية والغذائية بحيث يضمتطوير الص -

 .زر والمدابحقطاعات صناعة السكر والحليب ومعاصر الزيتون والمجا

 .عصرنة وتطوير القدرات اإلنتاجية لبعض الوحدات الصناعية الكبرى، خاصة في مجال الصناعات الغذائية -

 نموذج للصناعات الفالحية والغذائية بالحوض ( :28-25)  رقم صور لوحة

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

31-08-2016 17-03-2016 

17-03-2016 17-03-2016 
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 خنيفرة مالل بني بجهة الفالحي لإلستثمار الجهوي المركز:  المصدر

 

تطوير الصناعة المنجمية والتعدينية، من خالل تحويل جزء مهم من مياه الحوض إلى معامل الفوسفاط  -

وقد . نحو الجرف األصفر بخريبكة، إنطالقا من سد أيت مسعود، والتي تستعمل لغسل ونقل الفوسفاط

 ساهم ذلك في تطوير ورفع مردودية اإلنتاج خاصة وأن الحوض يضم أكبر قطب فوسفاطي على

الصعيد الوطني ،بحيث يلعب النسيج الصناعي للفوسفاط دورا هاما في اإلقتصاد الوطني من خالل 

 .المساهمة في دعم اإلستثمار، وخلق فرص الشغل ودعم الصادرات

 
 معامل الفوسفاط بخريبكة ( :30-92)  رقم صور لوحة

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 www.ocpgroup.ma/en:  المصدر

 

 

 : ةالكهرومائي الطاقة إنتاج -3
 

 

محطة إلنتاج الطاقة الكهرومائية ،مرتبطة بمختلف حقينات السدود  15يتوفر حوض أم الربيع حاليا على 

 :وذلك على النحو التالي،محطات بعالية الحوض  5اواط ،من بينها غمي 660وذلك بطاقة تبلغ ،
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 محطات إنتاج الطاقة الكهرومائية بعالية الحوض(: 8)الجدول رقم 

 2012 لربيعوكالة الحوض المائي ألم ا: المصدر

 

إال أنه وفي ظل النمو الديموغرافي المتزايد والظروف المناخية واإلقتصادية الحالية ،أصبحت المنشآت       

المائية باإلضافة إلى دور الحماية من الفيضانات ،تعطي أولوية أكثر لتوفير الماء الصالح للشرب لمختلف 

ورغم ذلك تحتل  المنشآت . عي متبوعا بقطاع السقيالمدن  والمراكز القروية بالحوض ،تم القطاع الصنا

من اإلنتاج  % 75المائية بحوض أم الربيع ككل المرتبة األولى على الصعيد الوطني ،حيث تسهم بنسبة 

، المخطط التشريعي لحوض أم الربيع). جيغاواط في الساعة 760الوطني من الطاقة الكهرومائية ، أي بمعدل 

2012) 

 

 :األعلى ألم الربيع بالحوض  السياحة -4

 

مناخية تؤهلها لتكون إيكولوجية وخصائص طبيعية ومنطقة، نظرا لموقعها الجغرافي، على التتوفر      

الغابة، ) حيث تزخر بمؤهالت طبيعية قل مثيلها على الصعيد الوطني . بإمتيازالجبلية سياحية للواجهة 

وبشكل كبير  فقط تقتصرضعيفة، حيث بالحوض الزالت  السياحة  أن الإ ....(، الشالالت،العيون، البحيرات

أم  ، خاصة عيونعيونالوكذا على ...( أكلمام أزكزا وويوان وتيكلمامين ،)على مجموعة من الضايات المائية 

تتواجد ،الوجهة األكثر إستقباال للسياح هذه األخيرة تبقى ،حيث كلم  17الربيع التي تبعد عن مدينة خنيفرة ب 

فوالق الو  تشالالبال تتميز بشكل أساسيو، مهمتتميز هذه العيون بصبيب و،متر  1556 على إرتفاع

 .فضاءاتها القصبية وخرير مياهها القويةب و، ضخمةالصخرية ال

تميز بوجود أنواع نادرة من الطيور ي ذيال،خاصة سد أحمد الحنصالي هذا باإلضافة إلى السدود    

 (0510 الربيع ام لحوض المائية للموارد المندمجة يةللتهئ التوجيهي المخطط ).واألسماك

 

 

الشروع في  تاريخ المحطة

 اإلستغالل

 الطاقة المعبأة

 (ميغاواط)

معدل الطاقة اإلنتاجية 

 (ساعة\جيغاواط )

 17 7.1 1956 قصبة الزيدانية

 055 90 0555 أحمد الحنصالي

 51 6.1 0555 أيت مسعود

 155 14 0559 تنافنيت

 105 00 0515 البرج

 551 115.5 - المجموع
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 تطور أمام عائقا التحتية، البنيات وضعف السياحي التسويق ضعف يبقى المؤهالت، هذه كل رغمإال أنه 

 .بالمنطقة الجبلية السياحة

 
    بحيرة تيكلمامين(: 32)صورة رقم ال                                      كلمام ازكزاأبحيرة (: 31)الصورة رقم            

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
بحيرة سد أحمد الحنصالي         (:  33)رقم  الصورة  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

عيون أم الربيع     ( :  35-34)الصور رقم   
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:الثاني  الفصل خالصة  

 
، (عالية مشرع الضحك)لى ألم الربيع تبين لنا من خالل دراسة الخصوصيات البشرية بالحوض األع     

، ونفس الشيء ...(الزراعة، الصناعة، السياحة،)مدى إرتباط الساكنة بالمجرى الرئيسي لواد أم الربيع 

باالحواض الفرعية الرئيسية بالضفة اليسرى، حيث ترتبط أغلب األنشطة اإلقتصادية بالمجاري المائية، 

ية وسوء التدخل، سيؤثر لمحالة على السلوك الهيدرولوجي لهذه لكن قلة الوعي بأهمية الموارد الطبيع

 . وبالتالي سيعرض الساكنة وأنشطتها اإلقتصادية لخطر الظواهر الهيدرولوجية بمختلف أنواعها. المجاري

عكس الضفة اليمنى لواد أم الربيع، والتي تتمحور أغلب أنشطة ساكنتها حول الفالحة التقليدية الموروثة، 

 . ل تحت رحمة الظروف المناخيةالتي تظ
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 خاتمة القسم األول

 

ظهور ونشاط مختلف الظواهر التي تتحكم في والعوامل ليات في خاتمة الحديث عن مختلف اال          

الهيدرولوجية، وعلى رأسها اإلمتطاحات والفيضانات بأنواعها، نخلص إلى أن تضافر العوامل الطبيعية 

على ألم الربيع، تؤثر بشكل كبير على السلوك الهيدرولوجي للمجرى الرئيسي والبشرية داخل الحوض األ

لواد أم الربيع وعلى راوفده الثانوية، األمر الذي سيؤدي إلى حدوث إمتطاحات وفيضانات تختلف من حيث 

 : طبيعتها وترددها وقوتها ،وذلك حسب ضعف أوقوة تفاعل هاذين العاملين فيما بينهما

 

ظروف طبيعية مواتية لظهور وتسريع نشاط الظواهر الهيدرولوجية، أهمها طبيعة : ي العامل الطبيع

الظروف المناخية التي يعرفها الحوض ،أهمية التساقطات المطرية والثلجية، قوة اإلرتفاعات ،شدة 

من شأنها كثافة الشبكة الهيدروغرافية، كلها عوامل  اإلنحدارات والنفاذية المتوسطة وتدهور الغطاء النباتي،

 .المساهمة في تسريع وثيرة الجريان

لواد أم الربيع، وأيضا يتمثل أساسا في اإلرتباط والتدخل البشري القوي بالمجرى الرئسي : العامل البشري 

والمتمثل في اإلستقرار وتركز مختلف االنشطة الفالحية على الضفاف ،هذا باإلضافة إلى اإلستغالل بروافده، 

وبالتالي المساهمة في . ني للموارد المائية والغطاء النباتي من خالل الرعي واإلجتثاتالمفرط وغير العقال

 . خلق الظروف المالئمة لظهور ونشاط اإلمتطاحات والفيضانات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(6142-4391)اإلشتغال الهيدرومناخي ( عالية مشرع الضحك)الحوض األعلى ألم الربيع : الثانيلقسم ا     2021-2020 

 

2021 \لحلو نادية  75  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:القسم الثاني  
 الحوض األعلى ألم الربيع )عالية مشرع الضحك( اإلشتغال الهيدرومناخي

)2012-1391(  
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:مقدمة القسم الثاني   

 
 من الغرب، المحيط االطلسي من جهة، بواجهتين بحريتين،المغرب بحكم موقعه الجغرافي المتميز يعتبر     

ه بالمنطقة تواجد، وبكبر السالسل الجبليةتوفره على أمن جهة ثانية، بو من الشمال، والبحر األبيض المتوسط

الهيدرولوجية القصوى، خاصة في ظل  لمختلف الظواهرمن الدول األكثر عرضة ، تدلة البيمداريةالمع

لهذا كان المغرب سباقا في تبني إستراتيجيات فعالة من أجل تدبير موارده . التغيرات المناخية الراهنة

 . الطبيعية والتي على رأسها الموارد المائية

على ألم الربيع، بفعل موقعه الجغرافي وخصائصه الطبيعية والمناخية يصنف الحوض األوفي هذا اإلطار     

كلم 00333)بمساحة تقدر ب بالمغرب من أهم األنهار 
2

نظرا للدور المهم الذي يلعبه في توفير وتوزيع  ،(

وبالتالي فهو من أكثر األنهار التي تعرف استغالال مكثفا . سواء داخل الحوض أو خارجه الموارد المائية،

من عالية الحوض إلى سافلته، وهو أول نهر  فعل التدخالت البشرية، المتمثلة في تشييد مجموعة من السدود،ب

كما أنه من األحواض التي تعرف تردد مختلف الظواهر . بالمغرب إستهدفته سياسة التهيئة الهيدروفالحية

ل الخصائصه المناخية الهيدرولوجية القصوى، لهذا سنركز من خالل هذا القسم على دراسة وتحلي

والهيدرولوجية، لعالية حوض أم الربيع فقط، بإعتباره مجال الدراسة، وذلك باإلعتماد على المعطيات التي 

ولهذا فالسؤال . توفرها محطاته الهيدرومناخية، وكل ذلك بهدف فهم وتحديد طبيعة سلوكه الهيدرولوجي

جية المميزة للحوض األعلى ألم الربيع وألهم روافده المطروح ما هي طبيعة الخصائص المناخية والهيدرولو

 ؟ 

 :ولإلجابة على هذا السؤال بشكل دقيق، سنقسم هذا القسم إلى ثالثة فصول وذلك على النحو التالي

 .تقديم المحطات ونقد المعطيات: المعطيات الهيدرومناخية: الفصل األول 

 .(عالية مشرع الضحك)الربيع  الخصائص المناخية بالحوض األعلى ألم :الفصل الثاني

 الهيدرولوجي بالحوض األعلى ألم الربيع عالية مشرع الضحك السلوك :الفصل الثالث
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 تقديم المحطات ونقد المعطيات :المعطيات الهيدرومناخية:  لثالثا فصلال

 

 :مقدمة 

 
تحضير لها مسبقا ،بمعنى أخر يجب إلنجاز أي دراسة كيف ما كانت ،البد أوال من عملية التهيئ وال         

 .توفير المادة الخام التي سنعتمد عليها ،بإعتبارها العنصر األساسي لبداية وإتمام هذا العمل 

أولها وجود محطات ،إذن للقيام بهذه الدراسة على أكمل وجه ،البد من توفر مجموعة من العناصر األساسية 

بمجال الدراسة ،ثانيا توفر المعطيات اإلحصائية الالزمة  والحرارة الصبيب،المطرية قياس التساقطات 

 :ويستحسن أن تكون 

  المرصد الوطني وكالة الحوض المائي)أن تكون المعطيات لمحطات رسمية ،

 ...(للمناخ،

  مدة زمنية طويلةأن تكون هذه المعطيات تنتمي لسلسلة إحصائية ذات 

 المعطيات ضرورة اإلنتباه لدقة 

  المرتبطة بالمحطات األكثر مرجعية المعطياتضرورة إنتقاء هذه 

  في بعض األحيان المعطيات التي تطالتغرات ال ولفراغات اإلنتباه لضرورة      

كل هذه العناصر تدخل في عملية يطلق عليها الباحث، عملية نقد المعطيات، وهي عملية مهمة جدا وتخص 

تم نقد المعطيات . يار المحطات األكثر تمثيلية للمجالوإخت نقد المعطيات للمحطات المعتمدة، وذلك بمقارنتها

 .الداخلية باإلنتباه للفراغات ولتجانس المعطيات

. لهذا سنحاول خالل هذا المحورالقيام بمهمتين ،األولى تتجلى في تقديم أهم المحطات المكونة للحوض   

محطات التي تعرف نقصا وفراغا في الفراغات بالنسبة لل ءوالثانية تتمحور حول عملية نقد المعطيات ،ومل

 .هذه المعطيات

I.  هيدرومناخية محطات الالتقديم: 

 
محطة ،تختلف في  00الحوض المدروس ،على مجموعة من المحطات التي تتحدد تقريبا في ريتوف      

وأيضا بين محطات  يمكننا أن نميز فيها بين محطات داخل الحوض وأخرى خارجه،. توزيعها وخصائصها

لهذا سنعمل خالل هذه المرحلة على التفصيل أكثر في  .ومحطات قياس الصبيب التساقطات والحرارة،قياس 

 .ذلك ،عن طريق دراسة وتحليل كل الخصائص المميزة لهذه المحطات 
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  عمل شخصي: المصدر                                                       تساقطات المطريةتوطين المحطات المطرية المعتمدة في دراسة التوزيع المجالي لل( : 17)الخريطة رقم 
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I. ناخيةمحطات المتقديم ال: 

I-1- محطات قياس التساقطات المطرية: 

 

 03 ،المطريةمحطة لقياس التساقطات  00بالحوض األعلى ألم الربيع، ثم إختيارلدراسة التساقطات       

هذه األحواض يتم تدبيرها من طرف وكاالت األحواض  ،خارجه طريةممحطة  20داخل الحوض ومنها 

وإختيارهذا العدد المهم من المحطات نهدف من ورائه إلى تسهيل عملية . المائية، ألم الربيع، وسو، وملوية

ر مهيكل بل هو إختيا ،وهذا اإلختيار ليس عشوائيا أو إعتباطيا المطرية،التوزيع المجالي للتساقطات  دراسة

 :طر بعاملين أساسينؤوم

عامل الفيه  بحيث روعي، بالنسبة للحوضالمدروسة موقع المحطات  -

 .( اإلرتفاع)الطبوغرافي 

 .للسلسلة اإلحصائية  المدة الزمنيةطول  -

 .جودة المعطيات وتجانسها -

ض أم محطة بحو 04 ،المدروس خارج الحوض مطرية ةمحط 20 نتيجة لهذه اإلعتبارات تم إختيار     

 كما نسجل أن كل هذه المحطات تشترك في السيرورة التاريخية. بحوض سبو ومحطتين بملوية 7الربيع و

 92كمعدل، علما أن هناك محطات تصل إلى  سنة 03أي بمدة زمنية تصل إلى  (2300-0894)التالية 

 (79بالصفحة  07رقم  المحطات توزيعخريطة ) .سنة 49وأخرى 

 

 ت قياس التساقطات المطرية المعتمدة في دراسة التوزيع المجالي للتساقطات المطريةمحطا(: 3)الجدول رقم 

 مدة اإلشتغال x y z تاريخ بداية اإلشتغال محطات قياس التساقطات المطرية

 :الموجودة داخل الحوضقياس التساقطات المطرية محطات 

 12 111 213710 111310 1391 تادلة

 11 565 205600 129300 1321 تاكزيرت

 17 406 204800 931310 1323 مشرع الضحك

 12 111 207979 101902 1370 موالي بوزكري

 12 1036 267500 172100 1370 تغاط

 11 830 211200 171100 1371 الهري

 11 595 231600 112110 1371 دشر الواد

 11 690 235500 121100 1371 تاغزوت

 11 685 243300 127100 1371 شاشا نملح

 10 1685 274340 112990 1372 تامشاشات



(6142-4391)اإلشتغال الهيدرومناخي ( عالية مشرع الضحك)الحوض األعلى ألم الربيع : الثانيلقسم ا     2021-2020 

 

2021 \لحلو نادية  80  

 

 

 وكاالت األحواض المائية، ألم الربيع، وسبو، وملوية: المصدر 

 

المعتمدة  ،مطرية محطة 00، خصوصيات (8)يلخص الجدول رقم  إنطالقا من هذه الدراسة األولية،     

 .للدراسة، وذلك حسب خصوصيات كل واحدة، سواء من حيث موقعها بالنسبة للحوض أو من حيث اإلرتفاع

، حيث نجد ها وتوزيعهااتة في إرتفاعتمتفاو المدروس، داخل الحوضة طريممحطات  03 نسجل على أن

محطة تغاط بعالية الحوض، ومحطتي  :طول المجرى الرئيسي ألم الربيع موزعة على طريةأربع محطات م

م،  434، ومحطة مشرع الضحك التي تعتبر أخفض محطة بسافلة الحوض وسط الحوضدشر الواد وتادلة ب

 :الموجودة خارج الحوضمحطات قياس التساقطات المطرية 

 92 684 138100 348450 1311 أسكا

 11 880 118500 323300 1323 موالي يوسف

 92 305 197650 327300 1311 بسيبيسة

 91 920 111200 328300 1373 تامسمات

 11 1150 136100 377800 1372 سكات

 23 1125 125400 372900 1311 أدماغن

 97 1070 185100 434300 1372 أيت أوشن

 93 1860 93700 357600 1371 أيت تامليلت

 90 537 193045 409165 1319 بني مالل

 10 825 137300 365500 1379 الحسن األول

 12 640 140600 340800 1327 سيدي ادريس

 12 1025 128000 361400 1371 أيت سكمين

 99 1100 158500 422670 1310 تيلوكيت

 97 1595 139600 432300 1372 تيزي نيسلي

 91 2078 276000 537800 1371 أكلمام سيدي علي

 91 1279 317500 517100 1371 أزرو

 91 1478 314800 557000 1371 أيت خباش

 91 1724 307000 562000 1371 بولمان

 91 1230 318620 593100 1371 المرس

 91 1075 311639 507584 1371 سيدي مخفي

 91 1648 323200 524700 1371 إيفران

 92 1900 201000 530900 1311 لوكاح

 92 1470 247000 541100 1311 زايدة
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على أهم األحواض الفرعية بالضفة اليسرى،  4 طريةالم بينما تتوزع باقي المحطات. وبالضبط بالمصب

م، 0490من عالية الحوض إلى سافلته، محطة تامشاشات بحوض أمنكوس على إرتفاعوهي على التوالي 

وهي بذلك أعلى محطة بالحوض، تم محطة لهري بحوض شبوكة، ومحطة شاشا نملح بسافلة سرو، محطة 

 .تاغزوت بحوض واومنة وأخيرا محطتي تاكزيرت بعالية درنة وموالي بوزكري بسافلة درنة

سوف تتم اإلستعانة أيضا كما إلى هذه المحطات العشرة األساسية في الدراسة،  ةنخلص على أنه إضاف     

. أخرى، خارج الحوض، موزعة بدورها بشكل متفاوت مجاليا وزمانيا مطريةمحطة  20 سبقت اإلشارة ب

بحوض سبو، ومحطتين بحوض ملوية، وذلك مناخية محطات  7محطة بحوض أم الربيع و 04نميز فيها بين 

 .لتساقطات المطريةل الدراسة المجالية لتسهيل

 : محطات قياس الحرارة -1-2

يلعب عنصر الحرارة دور مهم في التأثيرعلى الجريان السطحي ،إذ تساعد على تفعيل التبخر والنتح خالل    

لهذا فدراسة هذا العامل ،تبقى ضرورية في أي منطقة . فترات معينة من السنة ،خصوصا في فصل الصيف

 .اطق ،النها تزودنا بمعلومات مهمة حول ضياع الموارد المائية من خالل التبخرمن المن

، محطتين فقط سوف نعتمد أيضا على دراسة وتحليل عنصر الحرارة، إال أننا سنقتصر على معطيات لهذا 

وهما محطتي تغاط بعالية الحوض ومحطة دشر الواد بوسط وذلك نظرا لغياب محطات أخرى للحرارة، 

  .(2304-0894)الحوض 

 

 داخل حوض أم الربيع تقديم محطات قياس الحرارة(: 10)الجدول رقم 

 X Y Z السلسلة اإلحصائية الحرارية المحطة

 1036 267500 172100 2304-0894 تغاط

 595 231600 112110 2304-0894 أحمد الحنصالي

 

وكالة الحوض المائي ألم الربيع: المصدر 
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 :ية المحطات الهيدرومتر -2

 

يتم  ات،محط 03 ب هاحوض أم الربيع  على مجموعة من المحطات الهيدرومترية، يقدر عدد يتوفر    

قصبة تادلة من أقدم ل ة الهيدرومتريةمحطالتعتبر تدبيرها من طرف وكالة الحوض المائي ألم الربيع

تلتها  طة بالسد،وهي محطة مرتب 0804هيئتها بالحوض األعلى ألم الربيع سنة المحطات التي تمت ت

 ليحل محلها سد أحمد الحنصالي، 0884والتي توقف إشتغالها سنة  ، 0804 سنة محطة دشر الواد

تطورا مهما، خصوصا في نهاية الستينات وبداية السبعينات، المحطات الهيدرومترية بعد ذلك تعرف ل

 .التي شهدت تهيئة متوالية لسلسلة من المحطات

يعتبر كافيا  لمهمة وهذا العدد من المحطات مقارنة مع مساحة الحوض،هذه السيرورة التاريخية ا

إلعطائنا فكرة واضحة عن اإلشتغال الهيدرولوجي للحوض األعلى ألم الربيع وألهم األحواض الفرعية 

 .المحطات يبين أهم خصائص هذه( 00) والجدول رقمالتي تتوفر على محطات هيدرومترية، 

 

 (عالية مشرع الضحك)األعلى ألم الربيع  بالحوضالهيدرومترية محطات ال( : 11)الجدول رقم  

 

 

 وكالة الحوض المائي ألم الربيع :المصدر 

 المحطات

 الهيدرومترية

يخ بداية تار

 اإلشتغال

x y z  مدة

 اإلشتغال

المجرى 

 المائي

 :    المحطات الهيدرومترية بالسدود                                                            

 أم الربيع 19 111 213710 111310 1391 تادلةقصبة 

 أم الربيع 11 595 231600 112110 2001 أحمد الحنصالي

 :العادية  الهيدرومتريةمحطات ال        

 درنة 11 565 205600 129300 1321 تاكزيرت

 أم الربيع 17 406 204800 931310 1323 مشرع الضحك

 درنة 12 111 207979 101902 1370 موالي بوزكري

 أم الربيع 12 1036 267500 172100 1370 تغاط

 شبوكة 11 830 211200 171100 1371 الهري

 أم الربيع 12 595 231600 112110 1311 دشر الواد

 واومنة 11 690 235500 121100 1371 تاغزوت

 سرو 11 685 243300 127100 1371 شاشا نملح

 أمنكوس 10 1685 274340 112990 1372 تامشاشات
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 (عالية مشرع الضحك)األعلى ألم الربيع  بالحوضالهيدرومترية محطات البعض (: 93-92) لوحة صور رقم 

 

 

 

 

 

 

الهيدرومتريةمحطة ال( : 92) صورة رقم   

تاغزوت على واد واومنة   

 

 

الهيدرومترية محطة ال( : 97)صورة رقم 

 تامشاشات على واد أمنكوس
 

 

 

 

 

 

الهيدرومترية محطةال: (91)صورة رقم   

تاكزيرت على واد درنة   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

الهيدرومترية محطة ال: (93)صورة رقم    

 موالي بوزكري على واد درنة

 

 

 

 

 

 

 

2011عمل ميداني شخصي : المصدر   



(6142-4391)اإلشتغال الهيدرومناخي ( عالية مشرع الضحك)الحوض األعلى ألم الربيع : الثانيلقسم ا     2021-2020 

 

2021 \لحلو نادية  84  

 

 

II.  الهيدرومناخية نقد المعطيات: 

تحديااد م بدراسااة هيدرومناخيااة عامااة ماان أجاال إرتباطااا باإلشااكالية المطروحااة ، كااان البااد ماان القيااا     

الخصاااائص المناخياااة والهيدرولوجياااة، نظااارا للااادور الكبيااار الاااذي تلعباااه قياساااات التسااااقطات المطرياااة 

بحياث تشاكل االسااس والصبيب والحرارة، في تطور ودراسة مختلف الظواهر المناخية والهيدرولوجية، 

ن ضاعف التجهيازات أإال . كان االساتغناء عنهاا أو إهمالهااالذي تنبناي علياه هاذه الدراساات ،وبالتاالي اليم

قاد التقناي لهاذه المحطاات غياب التتباع باإلضافة إلى  اإلهمال الذي يطال هذه التجهيزات، الهيدرومناخية،

هنا تبقاى عملياة نقاد المعطياات . تؤدي إلى مجموعة من المشاكل التي يمكن أن تتخلل أي سلسلة إحصائية

 التااي يمكان أن يعتماادها الباحااث قبال القيااام بدراساته لتجاااوز مختلاف هااذه المشاااكل، مراحال،إحادى أهاام ال

 (.2304لحلو نادية، الغاشي محمد، ) .وذلك باالعتماد على مجموعة من المناهج  و الطرق العلمية الحديثة

أولهاا  ،البد من تاوفر مجموعاة مان العناصار االساساية لهذا فللقيام بمثل هذه الدراسات على أكمل وجه ، 

ثانياا تاوفر المعطياات اإلحصاائية الالزماة . مجالالالصبيب بو الحرارة و وجود محطات قياس التساقطات

 :ويستحسن أن تكون

  (.الدورة المناخيةوهو ما يوافق  فوقفما  سنة 03 على األقل)لمدة زمنية طويلة 

  خطااء غيار تحصال العدياد مان األ ألنه غالبا ماا واإلطالع عليها، توفرةالمضرورة االنتباه إلى المعطيات

 .متعمدةال

 ت االتأكد من حسن انتقاء هذه المعطي. 

 الفراغات في حالة وجود تغرات ونقص في المعطيات ءمل. 

 هاثم نقد هذه المعطيات مقارنة بالمحطات المجاورة للتأكد من تجانس. ((Labrere. J, 2010 

عارف نقصاا فراغات بالنسبة للمحطات التي تال ءنقد وملبالقيام  ،هذه المرحلةلهذا سنحاول خالل 

 .  وفراغا في المعطيات

Critiques des données : نقد المعطيات  -1  
 

نميز من خاالل عملياة النقاد باين ناوعين مان نقاد المعطياات، نقاد يخاص تجاانس معطياات المحطاات،      

محطاات، والمقصاود بهاا بمعنى نقد مجالي، ونقاد يخاص المعطياات المشاكلة للسلسالة اإلحصاائية داخال ال

 هابعملية نقد المعطيات، العمل على التحقق  مان مادى تجانساإذن نقصد . جودة المعطيات، ملء الفراغات

بااالرجوع إلااى ، و( منعدماةإعاادة بناااء القايم الناقصااة أو ال)الفراغااات ء ماع بعضااها الابعض، ماان أجال ماال
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كتسي أهمية بالغة في جل الدراسات المناخية ن عملية نقد المعطيات أصبحت مؤخرا تأالبيبليوغرافيا نجد 

وال تؤخاد بعاين االعتباار  بعدما كانت إلى وقت قريب مهملة ومتجااوزة، ،والهيدرولوجية على حد السواء

 خطااء والمشااكل التاي تعتريهاا،بحيث كانت تستعمل وتستغل كما هي بمختلف األ ،في مثل هذه الدراسات

ن فااي هااذا النااوع ماان أخاصااة و ،ة ودقااة النتااائج المحصاال عليهااامااام مصااداقيأوهااذا مااا كااان يقااف عائقااا 

بحياث تتطلاب دقاة كبيارة فاي انتقااء واساتعمال  الدراسات الهيدرومناخية ال يحتمل نسبة كبيرة من الخطاأ،

دفاع نخباة كبيارة مان المتخصصاين فاي المنااخ والهيادرولوجيا إلاى االساتعانة بطارق  وهاذا ماا .المعطيات

ياتم التأكاد مان مادى حتاى  تسهل على الباحثين عملية نقد المعطيات قبل اساتعمالها،ومناهج علمية حديثة، 

 (2300، لحلو نادية). صحة هذه المعطيات

 :طريقة الترابط الخطي -1-1

م تيا ،Dubreuil. P , 1974)  )ل  La Méthode de corrélation طريقاة التارابط الخطاي

تعتماد هاذه الطريقاة . ائبة أو الكاملة لكن على مستويات مختلفةالغ و تطبيقها سواء بالنسبة للمعطيات الناقصة

وذلاك مان خاالل تطبياق  الذي يدل على مدى تجاانس المعطياات المنتقادة،R²) )باألساس على معامل التحديد 

موجااوة فااي بعااض الرتباااط الخطااي التااي يكماان هاادفها فااي تقاادير قاايم التساااقطات المطريااة غياار معادلااة اإل

ولتطبياق هاذه الطريقاة الباد مان . القيم المسجلة علاى مساتوى محطاات أخارى مجااورة المحطات إنطالقا من

 :توفر مايلي 

 التوفر على محطتين متشابهتين في: 

 القرب من المحطة المراد نقدها -                  

 (الموقع ) التقارب على مستوى نقط االرتفاع  -                  

 الفترة بالنسبة للسلسلة اإلحصائية وجود نفس -                  

 Rتحديد قيمة االرتباط  -                  

   المتغيرات تخضع لقانون غوص« Gauss » من حيث التوزيع اإلحصائي. 

خر ا، بمعنى %73على المستوى التطبيقي، حاولنا تطبيق هذه الطريقة مع تحديدنا لعتبة معامل اإلرتباط في 

 .، كلما زادت دقة هذه المعطيات%73المحطات المنتقدة  كلما فاق تجانس معطيات

 معطيات المحطتين تشكالن معادلة خطية على الشكل التالي : 

Y = ax + b 

 :بحيث

القيمة الكاملة  : x  

القيمة الناقصة    : y 
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 a و b : ثابتتان 

a=R.sy/sx 

b=Ȳ - ax 

 

 :يمكن تقديره بالشكل التالي  Rمعامل االرتباط 

/(N – 1) sx .syȳR =∑xy - Nx 

N :عدد السنوات المشتركة بين المحطتين 

وكلما  Nuages de points)) حيان على مبيان نعتمد في غالب األ النتيجة، هلكن للحصول على هذ     

على  ،الفراغات ءكانت هذه االخيرة أكثر تجانسا بحيث تعطينا قيم مرتفعة كلما كانت االفضل واألنسب لمل

 :يلخص ذلك بشكل دقيق ( 02) فالجدول رقم  و، مستوى النتائج
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الشهر السنة

0,71 تاغزوت يناير 2002 واد دشر ال

0,95 تاغزوت فبراير 2001 واد دشر ال

0,95 تاغزوت فبراير 2002 واد دشر ال

0,82 شاشا نملح مارس 2002 واد دشر ال

0,89 تاغزوت أبريل 2002 واد دشر ال

0,81 تاغزوت ماي 2001 واد دشر ال

0,81 تاغزوت ماي 2002 واد دشر ال

0,70 تاغزوت يونيو 2002 واد دشر ال

0,70 شاشا نملح يوليوز 2001 واد دشر ال

0,81 تاغزوت شتنبر 2001 واد دشر ال

0,81 تاغزوت نونبر 2001 واد دشر ال

0,81 تاغزوت نونبر 1978 واد دشر ال

0,85 تاغزوت دجنبر 2001 واد دشر ال

0,94 تغاط يناير 1971 لهري

0,75 واد دشر ال يناير 1975 شاشا نملح

0,75 واد دشر ال يناير 1988 شاشا نملح

0,90 لهري فبراير 1988 شاشا نملح

0,83 واد دشر ال أبريل 1988 شاشا نملح

0,76 تاغزوت ماي 1988 شاشا نملح

0,70 لهري شتنبر 1987 شاشا نملح

0,70 لهري شتنبر 1988 شاشا نملح

0,89 لهري أكتوبر 1987 شاشا نملح

0,89 لهري أكتوبر 1988 شاشا نملح

0,90 لهري نونبر 1987 شاشا نملح

0,90 لهري نونبر 1988 شاشا نملح

0,85 لهري دجنبر 1987 شاشا نملح

0,77 موالي بوزكري فبراير 1977 تاكزيرت

0,77 موالي بوزكري فبراير 2006 تاكزيرت

0,82 موالي بوزكري يناير 2006 تاكزيرت

0,70 مشرع الضحك مارس 2006 تاكزيرت

0,72 موالي بوزكري أبريل 2006 تاكزيرت

0,67 واد دشر ال ماي 2005 تاكزيرت

0,67 واد دشر ال ماي 2006 تاكزيرت

0,78 موالي بوزكري أكتوبر 1980 تاكزيرت

0,79 تاغزوت نونبر 1980 تاكزيرت

0,74 تاغزوت دجنبر 1980 تاكزيرت

0,74 تاغزوت دجنبر 2005 تاكزيرت

0,86 شاشا نملح مارس 2002 تاغزوت

0,87 واد دشر ال أكتوبر 2015 تاغزوت

0,68 لهري يونيو 1980 تامشاشات

0,68 لهري يونيو 1985 تامشاشات

0,68 لهري يونيو 1993 تامشاشات

0,76 تغاط أكتوبر 2015 تامشاشات

0,67 تغاط نونبر 2015 تامشاشات

0,75 لهري دجنبر 2015 تامشاشات

الفترات الناقصة
محطة الترابط R²المحطات

 (2012-1371) محطات المطرية بالحوض األعلى ألم الربيعالالترابط الشهري بين (: 12)الجدول رقم 
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الشهر السنة

0,87 الحسن األول يناير 1978 تامسمات

0,87 الحسن األول يناير 1988 تامسمات

0,86 الحسن األول فبراير 1987 تامسمات

0,86 الحسن األول مارس 1987 تامسمات

0,83 الحسن األول أبريل 1987 تامسمات

0,72 الحسن األول ماي 1987 تامسمات

0,80 الحسن األول يونيو 1987 تامسمات

0,80 الحسن األول يونيو 2004 تامسمات

0,77 أيت تامليلت ماي 1982 سكات

0,72 أيت سكمين يونيو 1975 سكات

0,81 أيت سكمين يونيو 1982 سكات

0,81 المسيرة فبراير 2013 بسيبيسة

0,81 تيزي نيسلي يناير 1988 تيلوكيت

0,81 تيزي نيسلي يناير 1989 تيلوكيت

0,88 تيزي نيسلي فبراير 1988 تيلوكيت

0,88 تيزي نيسلي فبراير 1988 تيلوكيت

0,89 تيزي نيسلي مارس 1988 تيلوكيت

0,89 تيزي نيسلي مارس 1989 تيلوكيت

0,79 تيزي نيسلي أبريل 1988 تيلوكيت

0,79 تيزي نيسلي أبريل 1989 تيلوكيت

0,73 تيزي نيسلي ماي 1988 تيلوكيت

0,73 تيزي نيسلي ماي 1989 تيلوكيت

0,84 تيزي نيسلي يونيو 1988 تيلوكيت

0,68 تيزي نيسلي شتنبر 1987 تيلوكيت

0,68 تيزي نيسلي شتنبر 1988 تيلوكيت

0,65 تيزي نيسلي أكتوبر 1987 تيلوكيت

0,65 تيزي نيسلي أكتوبر 1988 تيلوكيت

0,83 تيزي نيسلي نونبر 1987 تيلوكيت

0,83 تيزي نيسلي نونبر 1988 تيلوكيت

0,83 تيزي نيسلي دجنبر 1987 تيلوكيت

0,83 تيزي نيسلي دجنبر 1988 تيلوكيت

R²المحطات محطة الترابط
الفترات الناقصة

 40قيم اإلرتباط الخطاي التاي حصالنا عليهاا، جيادة، حياث مان أصال  دائما على مستوى النتائج، نسجل أن   

وذلااك لكااون توزيااع  ،%73عمليااات هااي التااي تقاال نوعااا مااا عاان  4 عمليااة إرتباااط التااي تاام إنجازهااا فقااط

تبقى مقبولاة علاى خاالف  ،%03كما أن نسبة اإلختالف . التساقطات المطرية غير منتظم من محطة ألخرى

علااى .  %83عمليااات إرتباااط تفااوق  4، ومنهااا  %73األشااهر التااي تتميااز بمعاماال إرتباااط جيااد، كلهااا تفااوق 

 .الفراغات ءالعموم فهذه النتائج المرضية ستسمح لنا بإعتماد هذه القيم لمل

 

 (2019-1371) التي توجد خارج الحوضمحطات المطرية الالترابط الشهري بين (: 19)الجدول رقم 
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فقط  ةمطريأربع محطات  توجدمحطة التي توجد خارج الحوض،  20من بين المالحظ هو أنه     

وتأتي في مقدمتها محطة تيلوكيت، حيث . ، هي التي تعرف فراغات(بسيبيسة، تيلوكيت تامسمات، سكات،)

 8، سجلت جميعها فراغات كثيرة، تصل تقريبا إلى (0898-0899-0897)نجد توالي ثالث سنوات 

محطة  وأخيرا. شهور، تليها محطة تامسمات وسكات اللتان عرفتا بدورهما مجموعة من الفراغات

 .2300بسيبيسة، التي عرفت غياب قيمة واحدة، بشهر فبراير سنة 

وإال فإن النتيجة ستبقى بعيدة عن ،الفراغات  ءوبهذا فال يمكن اإلستعانة بمعطيات هذه المحطات دون مل    

عليها  ضحى كل الباحثين في هذا المجال يعتمدونأالتي  ،األمرالذي إستدعى منا القيام بهذه العملية .الصواب

يمثل ( 04-00)رقم  اتوالمبيان .المصداقيةقبل الشروع في تحليل المعطيات حتى تكتسي بحوثهم طابع 

نماذج لعملية الترابط الخطي ببعض المحطات الموجودة بمجال الدراسة، والتي كانت نتائجها جيدة 

 .ومرضية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2012-1371)المناخية  بين المحطات  Corrélation طبيق عملية الترابط ت نماذج  ( :12-19 )رقم  مبياناتال

(2012-1371)الترابط الخطي لمحطتي دشر الواد وتاغزوت يناير  (2012-1371)يناير لهري وتغاط الترابط الخطي لمحطتي    

 

(2012-1371) شاشا نملح ولهري أكتوبر الترابط الخطي لمحطتي  

 
(2012-1371)تاغزوت وشاشا نملح الترابط الخطي لمحطتي   
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الشهر السنة

1995 نفس المحطة شتنبر 1997 مشرع الضحك

2010 نفس المحطة يونيو 2005 تاكزيرت

2010 نفس المحطة يونيو 2006 تاكزيرت

2003 نفس المحطة يوليوز 2005 تاكزيرت

2003 نفس المحطة يوليوز 2006 تاكزيرت

2009 نفس المحطة غشت 2005 تاكزيرت

2009 نفس المحطة غشت 2006 تاكزيرت

1997 نفس المحطة شتنبر 2005 تاكزيرت

1997 نفس المحطة شتنبر 2006 تاكزيرت

2006 نفس المحطة شتنبر 2015 تامشاشات

2007 نفس المحطة نونبر 2015 تامشاشات

R² محطة الترابط
الفترات الناقصة

المحطات

 Corrélation annuelle : اخل نفس المحطةدلمعطيات التساقطات المطرية  سنويالترابط ال -1-2

dans la même station   

 
األعلى ألم  دائما في إطار مناهج وطرق نقد المعطيات بالنسبة للتساقطات المطرية لمحطات الحوض     

تصبح ،في الحالة التي تكون فيها القيم ضعيفة جدا  الربيع، يمكن إعتماد مجموعة من الطرق األخرى، فمثال

غير صالحة لإلستعمال  ،(Corrélation entre les stations) عملية الترابط الخطي بين المحطات

وهي الترابط بين المعطيات  ،قة أخرى هناك طري وفي المقابل. وبالتالي نكون مجبرين على اإلستغناء عنها

 Moyenne (سنويالعدل وتعتمد هذه األخيرة على الم،اخل نفس المحطة ونفس الشهردالقياسية 

Annuelle ) مع األخد بعين اإلعتبار السلسلة التاريخية  .لنفس الشهرللسلسلة اإلحصائية(Chronique.) 

المحطات كانت  لنتائج دائما دقيقة، حيث أن مجموعة منعلى مستوى النتائج، تأكد لنا على أنه ليست كل ا

التي صادفناها  الحاالتيبين لنا ( 04 )والجدول رقم  ،تالي التصلح لإلستعانة بهاالوب ،فيها القيم ضعيفة جدا

  .في الفترة المشتركة بين جميع المحطات

 مشرع الضحك وتاكزيرت وتامشاشاتلمحطة للتساقطات المطرية  السنويالترابط بالمعدل ( : 11 )الجدول رقم 

 (1371-2012) 

 

 

 

طة مشرع الضحك وتاكزيرت وتامشاشات، الحاالت الوحيدة التي طبقنا عليها هذه العملية تعتبر مح        

مما دفعنا إلى اللجوء لهذه الطريقة  ،وذلك لكون الطرق االخرى التي سبق إعتمادها ،لم تعطي نتائج جيدة ،

 :الفراغات، والمبيانين التاليين يوضحان ذلك  ءلالعلمية من أجل م
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لمحطتي مشرع الضحك وتاكزيرتللتساقطات المطرية الترابط بالمعدل السنوي (:  11-17)رقم  اتالمبيان  

 

 

الفراغات هي عملية مهمة يجب على كل  ءما يمكننا إستخالصه هو أن عملية نقد المعطيات ومل       

 .مام بها حتى تكون معطياته دقيقة ونتائج بحثه قريبة من الواقعباحث اإلل

إن النتائج التي حصلنا عليها تبقى على العموم جيدة ومرضية، وقد إتضح ذلك من خالل قيم معامل        

كما يمكن اإلشارة إلى أن . وأيضا من خالل الترابط بالمعدل السنوي لنفس المحطة ،العالية  R2الترابط 

وللتأكد من ذلك سنعمل في . ه الفراغات يعطي هامش معين للخطأ، ولكن يعطي نسبة كبيرة للصحةهذ ءمل

 .المرحلة الموالية على مجانسة المعطيات والتأكد من صحتها قبل اإلعتماد عليها

 

:نقد المعطيات على مستوى التجانس المجالي للمحطات  -2  

 

من غم وبالر بحيث ،مهمة والمرتبطة أساسا بنقد المعطياتتشكل مجانسة المعطيات، إحدى المراحل ال      

خالية من الفراغات، وتوفر المعطيات الهيدرومناخية، في بعض الحاالت بشكل كامل ولمدة زمنية طويلة، 

تدوين وحساب  أوالمشاكل واألخطاء، سواء في قياس أو تسجيل بعض إال أنها ال تخلو هي األخرى من 

من صحة المعطيات لهذا تعتبر هذه المرحلة مهمة جدا للتأكد ...(. قيم العليا والدنيا المعدالت، ال)المعطيات 

وتحديد درجة تجانسها، قبل إستعمالها، وذلك بإعتماد مجموعة من الطرق العلمية المختلفة، المعتمدة في هذا 

مجموعة من العلماء أكثر دقة و إستعماال، من قبل  قةطريعلى المستوى المنهجي سوف نعتمد على ف. الجانب

 : لهاالمتخصصين في هذا المجال ،وفي ما يلي تفصيل دقيق 

 :Vecteur regionalطريقة  -2-1

، سنعتمد على  تعتبر هذه الطريقة من أكثر الطرق التي تدرس تجانس معطيات المحطات المناخية     

، (Hiez, Brunet-Moret)،التي بلورها مجموعة من الهيدرولوجيين  Vecteur regionalطريقة 

 . ، بهدف مجانسة معطيات التساقطات المطرية السنوية بمجال معين0873سنة  IRDبفريق 
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VR\معامل الترابط المحطات VR\معامل الترابط  

0,83 0,91  تاكزيرت    دشر الواد

0,86 0,87  تادلة    لهري

0,96 0,89  تاغزوت    مشرع الضحك

0,82 0,95  تامشاشات    شاشا نملح

0,94 0,89  تغاط    موالي بوزكري

كثر إحتماال في المنطقة المدروسة مطار األإتجاه األ يمثل ،Vecteur régionalكما أن         

((Meylan et al, 2008ي، ووفقا لنفس الباحثين فالنمودج المستخدم يمثل على النحو التال: 

A=B+E   أوAn * m 

 :بحيث

A : مصفوفة المالحظات 

n : عدد السنوات 

 m :عدد المحطات 

B : مصفوفة المعطيات النظرية 

 E: مصفوفة األخطاء أو المخلفات 

يمكن إذن من خالل هذا النموذج التأكد من جودة المعطيات، والقيام بمقارنة جغرافية للمعطيات مابين      

يسمح أيضا بنقد المعطيات وتحليلها في نفس ، Vecteur régionalا، كما أن محطة وأخرى قريبة منه

، باإلعتماد على معطيات « Hydraccess »ويمكن تطبيق هذا النموذج باإلعتماد على برنامج  .الوقت

والجدول رقم . التساقطات المطرية للمحطات العشر التي توجد داخل الحوض، للتأكد من جودتها وتجانسها

 :لخص أهم النتائج المحصل عليهاي( 00)

 Vecteur régional معامل الترابط المحصل عليه بإعتماد طريقة(: 11)الجدول رقم 

 

 

 

 

 

R  كأدنى معامل ل  3.73، وبإعتماد المعامل (00)الجدول رقم  إلى النتائج المحصل عليها فيإستنادا     
2

، 

، بجميع المحطات المدروسة، بل  % 3.93لترابط يتبين أن النتائج المحصل جيدة، حيث تجاوز معامل ا

، وبالتالي هذا التجانس في % 3.83تجاوز بأربع محطات، دشر الواد، شاشا نملح، تاغزوت وتغاط 

المتواجدة داخل الحوض، دون إستثناء  03المعطيات مابين المحطات، سيسمح لنا بإعتماد المحطات 

 : بجميع المحطات( VR)مل الترابط يمثل نتائج معا( 08)إحداها، والمبيان رقم 
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 المحطات المدروسةب VRالمؤشرات السنوية التراكمية ل ( : 13)المبيان رقم 

 

التي سيتم إعتمادها في الدراسة،  03إنطالقا من إستعمال هذه الطريقة، يتأكد لنا على أن معطيات المحطات 

  .عليهادقيقة ومتجانسة بشكل كبير ، وبالتالي يمكن اإلعتماد 

 

 :إختيار المحطات المرجعية وتحديد المدة الزمنية المدروسة  -9

 
فقط تم اإلحتفاظ بكل  ،بالنسبة لتحديد المحطات المرجعية التي سيتم إعتمادها في دراسة الصبيب      

وبالنسبة للحرارة فسيتم . محطات 03والتي تتحدد في  ،الهيدرومترية التي توجد داخل الحوض المحطات

ماد كما سبقت اإلشارة على محطتين فقط، وهما أحمد الحنصالي وتغاط، وذلك بإعتبارها المحطتين اإلعت

بينما طرح اإلشكال بالنسبة للمحطات المطرية، نظرا  .الوحيدتين اللتين تتوفران على المعطيات المناخية

ات المطرية المرجعية التي توزيعها المجالي، لهذا كان البد من تحديد وإختيار المحط إختالفلكثرة عددها و

 : سيتم إعتمادها في دراسة التساقطات المطرية

 :طات المطرية لدراسة التساق معايير إختيار المحطات المرجعية -9-1

إذا كانت المحطات الهيدرومترية التطرح إشكالية اإلعتماد عليها، نظرا لقلتها وأهميتها في نفس الوقت      

رئيسي ألم الربيع واهم روافده، فإن هذا اإلشكال يطرح بشكل كبير في ونظرا لتوزيعها مابين المجرى ال

التي سوف  طريةمحطات قياس التساقطات المطرية، نظرا لعددها وبالتالي صعوبة تحديد المحطات الم

محطة  20ولتفادي هذا اإلشكال سنعتمد كما سبقت اإلشارة على . نعتمد عليها في الدراسة والتحليل
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الفترة المرجعية معدل التساقطات Z إسم المحطة الفئات
2016-1976 705 1685 تمشاشات

2016-1970 589 1036 تغاط

2016-1971 597 830 لهري

2016-1971 513 690 تاغزوت

2016-1975 493 685 شاشا نملح

2016-1971 544 595 دشر الواد

2016-1968 493 565 تاكزيرت

2016-1934 380 511 تادلة

2016-1970 286 451 موالي بوزكري

2016-1969 269 406 مشرع الضحك

الفئة األقل من 600 م

الفئة التي تفوق 600 م

بينما المحطات . لحوض فقط في دراسة وتحديد التوزيع المجالي للتساقطات المطريةالموجدوة خارج ا

العشرة الموجودة داخل الحوض، فسنعمل على تحديد أكثرها تمثيال للخصائص المناخية للحوض  طريةالم

 :مجموعة من المعايير، أهمها اختيارها باالعتماد على سيتم ،والتي 

 طرية حسب اإلرتفاعموقع محطات قياس التساقطات الم. 

  هل هناك حواجز أم ) ة الطبوغرافيالوضعية موقع محطات قياس التساقطات المطرية حسب

 .(ال

   شتغالالزمنية لإل مدةالتصنيف محطات قياس التساقطات المطرية حسب. 

ار في لذلك سنحاول أخده بعين االعتبالمطرية، دورا أساسيا في توزيع التساقطات عامل اإلرتفاع يلعب     

على إختيار المحطات التي تقع بالفئات اإلرتفاعية المهيمنة بالحوض،  سنعمل من خاللهالذي  ،هذا اإلختيار

وسيتم  .وفي نفس الوقت األكثر تمثيال وإحاطة لكل الخصائص المناخية المميزة للحوض األعلى ألم الربيع

فئات اإلرتفاعية وبتطبيق هذه العملية هذا التحليل وفق طريقة علمية تتجلى في تقسيم المحطات حسب ال

 :بشكل دقيقيلخص ذلك ( 04) والجدول رقم حصلنا على فئتين من المحطات 

 

حسب عامل اإلرتفاع طريةتصنيف المحطات الم( : 12)الجدول رقم   

 

 

ي م والت 433يمثل الجدول أعاله، فئتين من محطات قياس التساقطات المطرية، الفئة األولى أقل من      

تاكزيرت، تادلة، موالي بوزكري، مشرع الضحك  مناخية دشر الواد بوسط الحوض ومحطات  0تضم 

م والتي تضم بدورها خمس محطات  433التي تفوق المناخية المحطات تمثلها والفئة الثانية . بسافلة الحوض

م وهما محطتي  0333، ،نميز فيها بين محطتين تجاوزتا (تامشاشات، تغاط، لهري، تاغزوت، شاشا نملح)

 .تامشاشات وتغاط 
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موقع محطات قياس التساقطات المطرية حسب عامل اإلرتفاع(: 20)المبيان رقم   

 

تتوزع محطات قياس التساقطات، بشكل متقارب بإستثناء محطتي تامشاشات، التي تقع على إرتفاع      

ن إن الذي يمثل الفئات اإلرتفاعية بالحوض، فوحسب المبيا. م0304م ، ومحطة تغاط على إرتفاع  0490

هناك تقارب في توزيع المحطات بشكل متدرج من عالية الحوض إلى سافلته، التي تمثل بمحطة مشرع 

 .م، مقارنة بموقع أعلى محطة بالحوض 0278م، أي بفارق  434الضحك ،على إرتفاع 
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 م 200توزيع التساقطات المطرية السنوية بالمحطات التي تفوق  (: 21-21)رقم  اتالمبيان

 

م، تتميز  433يتبين من خالل المبيانات، أن توزيع التساقطات المطرية بالمحطات الخمس التي تفوق        

 .بالتباين واإلختالف من محطة ألخرى، وداخل نفس المحطة، وذلك بشكل متدرج، حسب عامل اإلرتفاع

بمحطة  2303ملم سنة  0404م ،وذلك ب 0333وقد سجلت أعلى القيم بالمحطتين اللتين يتجاوز إرتفاعهما 

إال أن أعلى قيمة سجلت بالمحطات الخمس، طيلة مدة . بمحطة تغاط 0884ملم سنة  0240تامشاشات و 

ملم، سنة  0402 م، وذلك ب 903إشتغالها، هي التي سجلتها محطة لهري بعالية حوض سرو، على إرتفاع 

ويمكن تفسير هذا التميز، بكون المحطتين السابقتين، وبفعل إرتفاعهما المهم تتلقيان باإلضافة . أيضا 0884

 .إلى التساقطات المطرية، تساقطات ثلجية، التظهر أهميتها إال بعد دراسة الصبيب

ات مطرية مهمة، ذات قيم مرتفعة على العموم يتأكد أن المحطات المتواجدة بعالية الحوض تتلقى تساقط     

جدا، وبالتالي فهي تساهم بشكل كبير في وفرة الموارد المائية، وتغذية المجاري المائية، ومن خاللها 

  .المجرى الرئيسي ألم الربيع
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 م 200طات التي تقل عن توزيع التساقطات المطرية السنوية بالمح(:  90-22)المبيان رقم 

 

م، عملنا أيضا على دراسة توزيع  433بعد توزيع التساقطات المطرية بالمحطات التي تفوق       

م والممثلة هي األخرى في خمس محطات،  433التساقطات المطرية بالمحطات التي يقل إرتفاعها عن 

كما أنها . ف، في توزيع التساقطات المطريةحيث تبين لنا أن هذه األخيرة، تتميز بدورها بالتباين واإلختال

ملم بمحطة موالي  79، بمحطة دشر الواد وأدناها 2303ملم سنة  0007تسجل قيم مهمة، وصل أعالها 

ملم بمحطة مشرع الضحك، بسافلة مجموع الحوض األعلى ألم  039بوزكري، بسافلة حوض درنة، و

 .م 434الربيع، التي تتواجد على إرتفاع 

في توزيع التساقطات المطرية، وقد تبين ذلك من خالل  امهم اكد إذن أن عامل اإلرتفاع، يلعب دوريتأ     

مقارنة القيم التي سجلتها المحطات، التي تتميز بإرتفاعات مهمة والمحطات التي تتميز بضعف في 

ر تمثيال لدراسة محطات األكث 4لهذا وإنطالقا من النتائج المحصل عليها، عملنا على إختيار . اإلرتفاع

في دراسة الصبيب،  03توزيع التساقطات المطرية بالحوض، مع اإلشارة إلى أننا سنعتمد على المحطات 

مع . بينما اليمكن اإلعتماد عليها جميعها في دراسة التساقطات المطرية، مادامت تتوزع بشكل متقارب

دة إشتغال المحطات بالدرجة الثانية، وأيضا األخذ بعين اإلعتبار، عامل اإلرتفاع بالدرجة االولى، وطول م

 لذلك تم إختيار محطتين بعالية الحوض، ومحطتين بالوسط ومحطتين. اإلحاطة بالحوض ككل ةمراعا
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مدة القياس Z إسم المحطة

2016-1976 1685 تامشاشات

2016-1970 1036 تغاط

2016-1971 690 تاغزوت

2016-1968 565 تاكزيرت

2016-1934 511 تادلة

2016-1969 406 مشرع الضحك

العالية

الوسط

السافلة

                                التساقطات المطرية                                            الصبيب                                         الحرارة والتبخر
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تاكزيرت
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بسافلة الحوض، موزعة جميعها مابين األحواض الفرعية والمجرى الرئيسي ألم الربيع، والجدول رقم 

 :بين ذلك ( 07)

 مختارة لدراسة التساقطات المطريةالمحطات ال(: 17)جدول رقم 

 

 

 

 

 
 

 :الهيدرومناخيةالزمنية بالنسبة للمحطات  مدةإختيار ال  -9-2

 :المدة الزمنية معاير إختيار -9-2-1

 
لقيام بدراسة األن  ،هي مرحلة مهمة من أجل القيام بدراسة هيدرومناخية،إختيار فترة زمنية معينة       

البد من التوفر على سلسلة إحصائية متجانسة، وأيضا مدة  إحصائية دقيقة والحصول على نتائج جيدة،

زمنية طويلة وهذا ما سنحاول الحصول عليه من خالل تنظيم المعطيات حسب الهدف المنشود من تحليلها، 

 :المعتمدة في البحثالهيدرومناخية لكل المحطات  الفترة المرجعية يوضح ( 0)رقم  شكلوال

  
  

 

 

 

المعتمدة  الهيدرومناخية للمحطاتة المرجعية فترال(: 1) رقم  شكلال   
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  :التوزيع المجالي للتساقطات المطرية إختيار المحطات المرجعية لدراسة  -9-2-2

سنعتمد في إنجاز التوزيع المجالي للتساقطات المطرية السنوية، على جميع المحطات المتوفرة لدينا     

محطة، غير أنه سنقتصر على المدة الزمنية التي  00المتمثلة في المجاورة للحوض من كل الجهات، و

 .سنة 03أي مدة ( 2300-0894) ، وهيتتقاطع بين جميع المحطات

 :المطرية  دراسة التساقطات -9-2-9

، على المستوى السنوي والشهري واليومي، لن نعمل على توحيد السلسلة بالنسبة لدراسة التساقطات    

ث سندرس كل محطة حسب المدة الزمنية إلشتغالها، وأيضا حسب الحوض اإلحصائية مابين المحطات، بحي

سنة فما فوق  03وذلك لكون الدراسات المناخية تتطلب على األقل  .2304، وذلك إلى غاية الذي تنتمي إليه

وحتى تكون  حسب الدورة المناخية، وبالتالي فأمام طول المدة الزمنية إلشتغال مجموعة من المحطات

 .بالفترة المرجعية لكل محطة ظقيقة فضلنا اإلحتفاالدراسة د

 : دراسة الحرارة -9-2-1

-0894)لدراسة الحرارة سنعتمد فقط على محطتي تغاط وأحمد الحنصالي، خالل السلسلة اإلحصائية     

 .، بإعتبارهما المحطتين الوحيدتين، اللتان تتوفران على المعطيات الخاصة بالحرارة(2304

 :الصبيب دراسة  -9-2-1

بالنسبة لدراسة الصبيب، على المستوى السنوي والشهري واليومي واللحظي أيضا، فسنحتفظ بالمدة الزمنية 

 .حسب المعطيات المتوفرة 2304إلشتغال كل محطة هيدرومترية، وذلك إلى حدود 
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 ثالثال فصلخالصة ال 
 

الحوض يتوفر على في كون  أوال، تتجلى مجموعة من النتائجبالخروج من خالل هذا الفصل  يمكننا إذن    

مناخية وهيدرومترية كافية إلنجاز هذه الدراسة، هذا باإلضافة إلى توفر هذه المحطات على  محطات

المناهج والطرق اإلحصائية المعتمدة لنقد ومجانسة  .سنة كمعدل 03سالسل إحصائية مهمة، تتجاوز 

ة عامة، تلعب دورا مهما في تهيئ المعطيات لتصبح قابلة لإلستعمال في المعطيات الهيدرومناخية بصف

هذه المنهجية ساهم في تصحيح مجموعة  ثانيا تطبيق. دراسة مختلف الظواهر واإلشكاليات الهيدرومناخية

من المعطيات وملء الفرغات ومجانسة المعطيات، مما جعلها تتصف نوعا ما بالدقة، حيث أن النتائج التي 

Rا عليها تبقى على العموم جييدة ومرضية، وقد إتضح ذلك من خالل نتائج قيم الترابط حصلن
2

العالية بكل  

 Vecteur régionalالمحطات، والتي تأكدت دقتها أيضا من خالل نتائج عملية المجانسة بإعتماد طريقة 

 .تواجدة بداخل الحوضتبين من خاللها مدى دقة وتجانس المعطيات بالمحطات الهيدرومناخية الم تي،وال

، قبل إعتمادها هي عملية مهمة يجب على كل باحث اإللمام بها حتى المعطيات وبالتالي فعملية نقد ومجانسة

 .يكون عمله ذا طابع علمي محض، وحتى تكون نتائج بحثه قريبة من الصواب
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 (عالية مشرع الضحك) بالحوض األعلى ألم الربيع ةالمناخي الخصائص:  رابعال فصلال

 :قدمةم

تمثل التساقطات المطرية والحرارة حيث في الدراسات الهيدرولوجية ، اأساسي ايعتبر المناخ عنصر   

تشكل التساقطات المطرية المزود األساسي  إذالهيدرولوجية ،العاملين األساسين المتحكمين في الظواهر 

تتأثر هذه التساقطات المطرية بشكل كبير بالعامل  .للموارد المائية والمسؤول عن الصبيب وتغيراته

يتميز الحوض األعلى ألم الربيع بسيادة  .الجغرافي الذي يتحكم في عنصري التوزيع والتغايرية المناخية

الموارد  المتميز بخاصية القارية، التي تتجلى في وجود شتاء بارد ورطب يتميز بوفرة المناخ المتوسطي

، مقابل صيف حار وجاف تتخلله في غالب األحيان (التساقطات المطرية)والسائلة ( الثلوج)المائية الصلبة 

لي التأثير على ، كما يتميز بإرتفاع درجة الحرارة، مما يساهم في زيادة التبخر وبالتاالعواصف الرعدية

 (.2102وكالة الحوض المائي ألم الربيع، ) .الموارد المائية

على تحديد الخصائص المناخية العامة المميزة للحوض األعلى ألم  فصللهذا سنعمل من خالل هذا ال    

يتمثالن في التساقطات المطرية على كافة  مناخيين مهمين، عنصرينوذلك من خالل دراسة  الربيع،

تغاط، تامشاشات، ) ،داخل الحوض المختارة ةالستبالمحطات ( اليوميةالسنوية ،الشهرية، )ويات المست

وعلى عنصر الحرارة وذلك كل حسب مدة إشتغالها،  (، مشرع الضحكتاغزوت، تاكزيرت، قصبة تادلة

 .حوضبإعتبارها المحطات المناخية الوحيدة بال ،(تغاط وأحمد الحنصالي) تيمحطبالسنوية والشهرية 

I.  (:عالية مشرع الضحك)المناخ والرهانات الحالية بالحوض األعلى ألم الربيع 

وإنعكاساتها على المجال  وارد المائيةفي ظل التغيرات المناخية التي يشهدها العالم ،أضحت إشكالية الم    

إنعكاساتها  إذ وصلت ،من أبرز القضايا البيئية والطبيعية الشائكة التي باتث تستأثر الرأي العالمي والتنمية 

وبالتالي فهو أكبر تحدي تواجهه  ...(.ة والجليديةيالرطبة والمحيطية والمتوسط) كل النطاقات المناخية إلى 

وبيئيا على  PNUD, 2010))جتماعيا البشرية، وذلك بالنظر إلى التحوالت الكبرى التي أثرت إقتصاديا وإ

والمغرب كباقي دول العالم لم يسلم من موجة هذه التغيرات   GIEC/OMM &PNUE, 2002). )الدول

أو سواء تعلق األمر بالوفرة  (.4102عبد العزيز باحو، )...التي إزدادت حدتها خالل العشر سنوات االخيرة

سنحاول في هذا المحور دراسة وتحليل التوزيع الزمني والمجالي وفي هذا السياق  .الندرة في الموارد المائية

للتساقطات المطرية والحرارة باعتبارهما مؤشرين مناخيين أساسيين في دراسة وتحديد تأثير التغيرات 

 .المناخية والتغايرية المناخية على الموارد المائية بالحوض األعلى ألم الربيع

 



(6142-4391)اإلشتغال الهيدرومناخي ( عالية مشرع الضحك)الحوض األعلى ألم الربيع : الثاني لقسم ا      2021-2020  

 

2021\لحلو نادية  102  

 

II.  بالحوض األعلى ألم الربيعرية السنوية لتساقطات المطلالتوزيع المجالي: 

يلجأ أغلب الباحثين إلى إعتماد عدة تقنيات  لحساب معدل التساقطات المطرية لحوض نهري معين،      

مرتبطة بالتوزيع المجالي والتي تعتمد أساسا على إستقراء المعطيات التي توفرها بعض محطات القياس تم 

في كل نقطة  حتى يتسنى لنا الحصول على قيم التساقطات المطرية، ئية،توزيعها إعتمادا على قوانين إحصا

 . من الحوض

 :اإلطار المنهجي  -1

 :Thiessenطريقة   -1-1

تستعمل هذه الطريقة لحساب معدالت التساقطات المطرية للسلسلة اإلحصائية لحوض معين، وذلك     

بوضع المحطات المتوفرة بالمجال على الخريطة، ثم بعد ذلك رسم سلسلة من الخطوط التي تربط المحطات 

ع هذه المتجاورة، وفي منتصف كل قطعة بين محطتين نضع مستقيم أخر عمودي، وبالتالي يحدد تقاط

المنصفات مطلعات تيسان، بحيث توزع كل محطة إلى مركز ثقل، يحدد منطقة نفوذها أي كل نقطة تنتمي 

 ArcGIS.إلى هذا المجال تكون األكثر قربا له ويمكن تطبيق هذه الطريقة بإستعمال برنامج 

 :ولحساب معدل التساقطات المطرية في الحوض نقوم بما يلي

 على الخريطة،حساب مساحة كل مضلع  -   

نضرب مساحة كل مضلع بمعدل التساقطات المطرية السنوية للمحطات المعتمدة في الدراسة ،لنحصل  -   

 :على أحجام جزئية، تم بعد ذلك نحصل على الصفيحة الخاصة بالتساقطات المطرية 

Pmoy = ∑Ai*Pi/A 

 :بحيث 

  : Pmoy معدل التساقطات المطرية بالحوض 

:    A       المساحة الكلية للحوض 

      :  Ai  مساحة المضلع المرتبط بمحطة قياس التساقطات المطرية 

 

 Inverse Distance: طريقة المسافة المعكوسة -1-2

 

إحدى طرق التقدير الذي يجمع بين فكرة القرب التي تستند إليها  IDتعتبر طريقة المسافة المعكوسة      

تستعمل طريقة المسافة . ، مع التغيير التدريجي لسطح اإلتجاهPolygon Thiessenطريقة مضلعات تيسان 

المعكوسة، القيم المقاسة القريبة أثناء عملية التبؤ للنقطة غير المقاسة، إذ أن القيم المقاسة القريبة من موقع 

 .لمسافةالتبؤ سيكون لها أهمية أكبر من القيم البعيدة عنها، وكذلك فإن هذه األهمية ستقل مع بعد ا
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 Krigeage : طريقة -1-3

، 0590 سنة Krigeage، أول من بلور طريقة Daniel Gerhardus Krige))يعتبر الباحث اإلفريقي      

أكثر دقة من سابقاتها ، وهي 0592، سنة (Georges Matheron)ليعمل على تطويرها بعد ذلك الفرنسي 

،ألنها تعتمد على إستعمال منحنيات تساوي األمطار والتي يتم حسابها بالنسبة لفترة زمنية محددة ،باإلعتماد 

كما توجد حاليا عدة . دائما على معطيات التساقطات المطرية ،التي توفرها المحطات داخل وخارج الحوض

قطات المطرية، باإلعتماد على المعدالت اإلحصائية وذلك طرق وتقنيات للقيام بالتوزيع المجالي للتسا

 ,Krigeage ،Inverse Distance, Weighted, Minimum Cuvatureبإستعمال عدة طرق من بينها 

Radial Basis Function………..  (2013 ،لحلو نادية) 

األكثر إستعماال، ،بإعتبارها الطريقة  Krigeageوسنعتمد في هذه الدراسة أيضا على طريقة        

(Matheron,1976 ) ،(Arnoud, 2000 ) ،(Gratton, 2001 ) ،(Baillargeon, 2005 ) ،

واألنسب في إنجاز هذا النوع من الخرائط ،وذلك باإلعتماد على معطيات التساقطات المطرية السنوية 

خارجه وأيضا  23و  محطات داخل الحوض 01محطة قياس،  33وأيضا القيم الشهرية العليا، التي توفرها 

  ArcGis.10.2. و   Surfer.10باإلستعانة ببرنامج  

المطرية  ضمن التوزيع المجالي للتساقطات الحوض األعلى ألم الربيعوذلك من أجل تحديد موقع    

التي والشهرية السنوية المطرية وفي نفس الوقت التعرف على كمية التساقطات  بالمجاالت المجاورة،

 .وأيضا مجاالت تركزهايستقبلها 

 

 Méthode de Thiessenرية بإستعمال طريقة تيسان طالتوزيع المجالي للتساقطات الم -2

لحساب معدل التساقطات المطرية بالحوض األعلى ألم الربيع  Thiessenلقد عملنا على إعتماد طريقة      

قد و. محطة مناخية 33ل لمطرية ا باإلعتماد على معطيات التساقطات، وذلك (عالية مشرع الضحك)الربيع 

يمثل بشكل دقيق النتائج المحصل ( 08)، والجدول رقم   ArcGisتطبيق هذه الطريقة، بإستعمال برنامج  تم

 :عليها 
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األحواض

Ai (km2) Pi (mm) Ai (km2) Pi (mm) Ai (km2) Pi (mm) Ai (km2) Pi (mm) Ai (km2) Pi (mm) Ai (km2) Pi (mm) Ai (km2) Pi (mm) المحطات

449 487 449 487 245 487 شاشا نملح
5 442 بني مالل

104 418 101 418 أيت أوشن
375 507 363 507 148 507 96 507 تاغزوت

534 507 250 507 تاكزيرت

1517 380 تادلة

436 274 40 274 موالي بوزكري
59 261 مشرع الضحك

975 532 130 532 73 532 25 532 دشر الواد
16 207 16 207 16 207 زايدة

71 433 70 433 30 433 40 433 أكلمام سيدي علي
480 571 480 571 18 571 248 571 تغاط

1067 675 1066 675 291 675 47 675 775 675 تامشاشات

877 617 876 617 784 617 244 617 0,32 617 لهري

معدل التساقطات المطرية )ملم(

حوض أم الربيع 

عالية دشر الواد

حوض درنة عالية 

موالي بوزري

الحوض األعلى ألم 

الربيع عالية 

مشرع الضحك

641625637509615480512

حوض أم الربيع 

عالية تغاط

حوض شبوكة 

عالية لهري

حوض سرو عالية 

شاشا نملح

حوض واومنة 

عالية تاغزوت

 Thiessen (1881-2013)معدل التساقطات المطرية السنوية بطريقة تيسان ( : 18)الجدول رقم 

 

، أن التوزيع المجالي للتساقطات Thiessenتبرز النتائج التي توصلنا إليها بإستعمال طريقة تيسان     

وسط وسافلة الحوض، حيث أن أعلى والمطرية بالحوض األعلى ألم الربيع، يتميز بالتدرج ما بين عالية 

 .ملم 940 هومعدل سنوي سجل بعالية الحوض 
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 Thiessen (8811-3182)بطريقة تيسان ( عالية مشرع الضحك)التوزيع المجالي للتساقطات المطرية بالحوض األعلى ألم الربيع (: 81)الخريطة رقم    
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يناير

فبراير

مارس

أبريل

ماي

يونيو

يوليوز

غشت

شتنبر

أكتوبر

نونبر

دجنبر

المعدل السنوي

70

512

14

5

7

17

36

76

16

36

74

62

480

71

69

59

56

32

88

615

64

61

61

57

30

12

2

5

20

7

10

23

43

91

14

36

81

69

509

86

77

68

65

37

625

95

637

72

65

60

64

31

11

1

5

22

7

10

23

19

40

19

40

93

91

99

95

641

90

80

71

68

37

22

6

9

20

10

11

29

40

92

38

الحوض األعلى 

ألم الربيع عالية 

مشرع الضحك

حوض درنة 

عالية موالي 

بوزري

حوض أم 

الربيع عالية 

دشر الواد

حوض واومنة 

عالية تاغزوت

حوض سرو 

عالية شاشا 

نملح

حوض شبوكة 

عالية لهري

حوض أم 

الربيع عالية 

تغاط

93

79

71

63

94

84

73

71

  Thiessenالتوزيع المجالي للتساقطات المطرية الشهرية باإلعتماد على طريقة تيسان   -2-1

(1881-2013: ) 

، عملنا على تطبيقها أيضا على Thiessenبعد التوزيع السنوي للتساقطات المطرية بإعتماد طريقة      

 :توصلنا إليها المستوى الشهري لتدقيق الدراسة أكثر، والجدول التالي يمثل النتائج التي 

التوزيع الشهري للتساقطات المطرية بالحوض األعلى ألم الربيع بإستعمال طريقة تيسان ( : 18)الجدول رقم 

Thiessen (1881-2013) 

  

الجدول )بعد إستخالص معدالت التساقطات المطرية الشهرية، باإلعتماد على طريقة مضلعات تيسان     

عملنا بعد ذلك على مقارنة هذه . ألم الربيع وبأحواضه الفرعية، وذلك بالحوض األعلى (05رقم 

المعدالت مع معدالت التساقطات المطرية الشهرية التي سجلتها المحطات الموجودة داخل الحوض، 

لخص نتائج هذه المقارنة، التي يتضح من خاللها، أن هناك تقارب كبير بين ت( 39-30)رقم  مبياناتوال

وبهذا . موزعة مجاليا وتلك المسجلة بالمحطات المطرية الموجدوة داخل الحوضالتساقطات المطرية ال

 .تبقى المحطات المعتمدة في الدراسة المناخية ممثلة مهمة ورئيسية للحوض األعلى ألم الربيع
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والتساقطات المسجلة بالمحطات الموجودة  Thiessenمقارنة التساقطات المطرية المستخلصة بطريقة (: 23-28)رقم  مبياناتال
 (3182-8811)داخل الحوض األعلى ألم الربيع 

 

تي بإستعمال طريق (2013-1881)لتساقطات المطرية السنوية معدالت االتوزيع المجالي ل -3

Inverse distance و  : Krigeage 

محطة المعتمدة في دراسة التوزيع  33معدالت التساقطات المطرية السنوية ل ( 21)يمثل الجدول رقم     

 :، وهي الفترة المشتركة بين جميع المحطات(2103-0584)سنة  31المجالي للتساقطات المطرية خالل 
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يناير فبراير مارس أبريل ماي يونيو يوليوز غشت شتنبر أكتوبر نونبر دجنبر

معدل التساقطات المطرية الشهرية لمحطة تغاط Thiessenمعدل التساقطات المطرية بحوض أم الربيع عالية تغاط طريقة 

المقارنة بين التساقطات المطرية المستخلصة بطريقة تيسان بحوض أم الربيع عالية 

تغاط والتساقطات المسجلة بمحطة تغاط
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معدل التساقطات المطرية الشهرية لمحطة لهري Thiessenمعدل التساقطات المطرية بحوض شبوكة طريقة 

المقارنة بين التساقطات المطرية المستخلصة بطريقة تيسان بحوض شبوكة والتساقطات 

المسجلة بمحطة لهري
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معدل التساقطات المطرية الشهرية لمحطة تاغزوت Thiessenمعدل التساقطات المطرية بحوض واومنة طريقة 

المقارنة بين التساقطات المطرية المستخلصة بطريقة تيسان بحوض واومنة 

والتساقطات المسجلة بمحطة تاغزوت
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 (2013-1881)المحطات المناخية المعتمدة لدراسة التوزيع المجالي للتساقطات المطرية (: 20)الجدول رقم 

 

 

بالحوض األعلى ألم الربيع  (2013-1881)التوزيع المجالي لمعدالت التساقطات المطرية السنوية  -3-1

 :Inverse distance ةبإستعمال طريق

 

، كما سبقت اإلشارة من أهم الطرق المعتمدة في عملية التوزيع Inverse distanceتعتبر طريقة      

وقد اعتمدناها لتوزيع المعدالت السنوية للتساقطات المطرية وذلك عن طريق . المجالي للتساقطات المطرية

 : تمثل نتائج هذا التوزيع ( 05)، والخريطة رقم « Surfer »برنامج 

 

 معدل التساقطات المطرية السنوية بالملم

(1881-2013)  
Z Y X المحطات 

 دشر الواد 452550 231600 595 532
 الهري 478500 251200 830 617

 شاشا نملح 467800 243300 685 487

 مشرع الضحك 394980 204800 406 261

 موالي بوزكري 401302 207373 451 274

 تادلة 418980 219740 511 380

 تاكزيرت 423900 205600 565 507
 تاغزوت 461400 235500 690 507
 تامشاشات 512330 274340 1685 675
 تغاط 476400 267500 1036 571

 أسكا 348450 138100 684 353

 موالي يوسف 323300 118500 880 401

 بسيبيسة 327300 197650 305 204

 تامسمات 328300 111200 920 509

 سكات 377800 136100 1150 584

 أدماغن 372900 125400 1125 547

 أيت أوشن 434300 185100 1070 418

 أيت تامليلت 357600 93700 1860 454

 بني مالل  409165 193045 537 442

 الحسن األول 365500 137300 825 499

 سيدي إدريس 340800 140600 640 361

 أيت سكمين 361400 128000 1025 494

 تيلوكيت 422670 158500 1100 389

 تيزي نيسلي 432300 139600 1595 455

 أكلمام سيدي علي 537800 276000 2078 433

 أزرو 517100 317500 1279 735

 أيت خباش 557000 314800 1478 368

 بولمان 562000 307000 1724 441

 المرس 593100 318620 1230 422

 سيدي مخفي 507584 311639 1075 521

 إفران 524700 323200 1648 958

 لوكاح 530900 201000 1900 402

 زايدة 541100 247000 1470 207
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-1881()عالية مشرع الضحك)التوزيع المجالي للتساقطات المطرية بالحوض األعلى ألم الربيع (: 18)الخريطة رقم 

 :Inverse distanceبإستعمال طريقة ( 2013

 
يؤكد هذا التوزيع أن عالية الحوض تتلقى تساقطات مطرية مهمة جدا مقارنة مع السافلة، حيث أن حوض    

 311ملم و  491يمثل الجزء الجاف والذي يتراوح معدل تساقطاته السنوية بين  الربيع سافلة قصبة تادلةأم 

 .ملم، وبالتالي يسجل نقص في الموارد المائية

بالحوض األعلى ألم الربيع  (2013-1881)التوزيع المجالي لمعدالت التساقطات المطرية السنوية  -3-2

 :Krigeage ةبإستعمال طريق

 

من أجل تحديد وتأكيد طبيعة التوزيع المجالي للتساقطات المطرية بالحوض األعلى ألم الربيع، وتحديد     

باعتبارها من الطرق الدقيقة  Krigeageموقعه مقارنة بالمجاالت المحيطة به، إعتمدنا أيضا على طريقة 

 .تساوي األمطارالتي ترتكز في تقييم التساقطات المطرية على التوزيع المجالي لخطوط 

التوزيع المجالي للتساقطات المطرية السنوية، يتموقع الحوض األعلى ألم الربيع، دائما في إطار نتائج      

في مجال وسط بين الجهتين الشمالية الشرقية والجنوبية الغربية، اللتان تتلقيان تساقطات مطرية مهمة، يصل 

والغربية اللتان تستقبالن تساقطات مطرية ضعيفة يصل ملم، وبين الجهتين الشرقية  0111أقصاها إلى 

وبذلك يبقى العامل الطبوغرافي المتحكم الرئيسي في إختالف توزيع التساقطات . ملم 211ادناها إلى 

الكبير ،هذا بالنسبة للموقع  واألطلسالمطرية، أمام أهمية السالسل الجبلية المتمثلة في األطلس المتوسط 

 (:21)وهذا ما توضحه بشكل دقيق الخريطة رقم  .قي المحطاتالعام للحوض بين با
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-1881()عالية مشرع الضحك)التوزيع المجالي للتساقطات المطرية بالحوض األعلى ألم الربيع (: 20)الخريطة رقم 

 (Krigeage)بإستعمال طريقة ( 2013

يتضح إذن أن الجهة الشمالية الشرقية والجنوبية الغربية، هي المزود الرئيسي للموارد المائية بالحوض     

بينما الجهة . األعلى ألم الربيع، وفي نفس الوقت مصدر مختلف الظواهر الهيدرولوجية، التي تهدد الحوض

عتبارها المنطقة الجافة من الحوض، د على جزء من سهل تادلة وهضبة الفوسفاط، فيمكن إتالغربية التي تم

 . وبالتالي موارد مائية ضعيفة مقارنة بعالية الحوض نظرا إلستقبالها ألقل الكميات المطرية

-1881)بالمحطات المناخية المدروسة للتساقطات المطرية للتوزيع المجالي الدراسة الشهرية  -1

2012): 

 Krigege  (1881-2012)التوزيع المجالي للقيم الشهرية العليا باإلعتماد على طريقة  -1-1

من معطيات التساقطات المطرية الشهرية العليا، التي توفرها المحطات التي تم إعتمادها في إنطالقا     

الدراسة، تمكنا من تطبيق التوزيع المجالي للتساقطات المطرية على المستوى الشهري وذلك بالنسبة لكل 

 . Arc-Gisو  Surferشهر على حدة، وقد تم ذلك كما سبقت اإلشارة باإلعتماد على برنامجي 
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(2013-1881)  التوزيع المجالي للتساقطات المطرية الشهرية العليا بالحوض األعلى ألم الربيع( : 32-21)لوحة خراط رقم  
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، من (2103-0584)التوزيع الشهري للقيم العليا للتساقطات المطرية، خالل السلسلة اإلحصائية يظهر    

، أن الحوض األعلى ألم الربيع يعرف تباينا وإختالفا كبيرا في التوزيع (32-20)خالل الخرائط رقم 

الحوض، مع  المجالي للتساقطات المطرية، بين عالية الحوض وسافلته، حيث تعرف تركزا كبيرا بعالية

تدرجها نحو الوسط، وذلك من خالل الشهور السبعة المطيرة من شهر نونبر إلى ماي، حسب خصوصية 

لتتراجع بعد ذلك، خالل الشهور األربعة من شهر يونيو إلى شهر شتنبر، حيث يعتبر شهر . كل شهر

ر تساقطات مطرية من األشهر األكثر جفافا بالحوض، بينما يعرف شهر شتنب( يوليوز، غشت، أكتوبر)

مهمة نوعا ما، خاصة بعالية الحوض، ويمكن تفسير ذلك بنشاط ظاهرة العواصف الرعدية خالل هذه 

 .الفترة

لقد إتضح وبشكل دقيق من خالل عملية التوزيع المجالي للتساقطات المطرية، بإعتماد ثالث طرق      

،وأيضا بإعتماد معدالت التساقطات Krigeage و  Thiessen, Inverse distanceاألكثر إستعماال

محطة مختلفة في توزيعها المجالي، أن هناك تدرج كبير في توزيع التساقطات المطرية  33المطرية ل 

مابين العالية التي تسجل تساقطات مطرية مهمة والوسط تساقطات متوسطة، بينما تسجل السافلة تساقطات 

 .افيا المتحكم األساسي في هذا التوزيع المجاليوبهذا تبقى الطبوغر. ضعيفة مقارنة بالعالية

والسؤال المطروح، كيف تتم إذن التغايرية الزمانية لهذه التساقطات المطرية ؟ وهذا ما سنحاول اإلجابة 

 .عليه في المحاور الموالية

III. (2012-1831) الدراسة السنوية للتساقطات المطرية للمحطات المرجعية: 

، للمحطات المختارة والممثلة كما لتساقطات المطريةالتغايرية السنوية لمعدالت ادراسة طريقة تهدف إلى    

محطتي تغاط وتامشاشات بعالية الحوض، ومحطة تاغزوت وتاكزيرت بوسط الحوض، سبقت اإلشارة في 

وذلك من أجل دراسة . ومشرع الضحك بسافلة الحوض، خالل فترات زمنية مختلفة ومحطة قصبة تادلة

 .وزيع المجالي والزماني للتساقطات المطريةوتحليل الت

 (:2012-1831) للمحطات المرجعيةالتوزيع السنوي للتساقطات المطرية  -1

، بالتباين واإلختالف (2109-0534) المرجعيةالتوزيع السنوي للتساقطات المطرية بالمحطات  يتسم      

من سنة ألخرى، حيث نميز بين سنوات مطيرة ساهمت لمحالة في وفرة الموارد المائية، وبالتالي تغذية 

 . مهمة للمجرى الرئيسي ألم الربيع ولروافده، وأخرى جافة تميزت بقلة الموارد المائية
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 (2012-1831)التوزيع السنوي للتساقطات المطرية للمحطات المرجعية (: 38-33)رقم  اتالمبيان
 

كما يتجلى هذا اإلختالف في التوزيع أيضا على المستوى المجالي، من محطة ألخرى، حيث تحددت     

ملم بوسط الحوض،  573، و2101ملم وذلك بمحطة تامشاشات سنة  0494أعلى القيم بعالية الحوض في 

ملم بمحطة  928، بينما تحددت أعلى القيم المسجلة بسافلة الحوض في 0559سجلتها محطة تاغزوت سنة 

هذه القيم تؤكد على أن . ملم مابين العالية والسافلة 529أيضا، أي بفارق  0559مشرع الضحك سنة 

الحوض األعلى ألم الربيع يتلقى موارد مائية مهمة، تختلف في توزيعها زمانيا ومجاليا حيث تبقى عالية 

 .ملم 293في  الحوض المزود األول، لتسجيلها لقيم سنوية مهمة جدا، يتحدد أدناها

-1831) للمحطات المرجعية للتساقطات المطريةدراسة اإلنحراف المعياري عن المعدل السنوي  -2

2012:) 

يمكننا اإلنحراف المعياري من التمييز بين السنوات الرطبة والجافة، والهدف من ذلك هو إستخراج    

المائية، والتي من المحتمل أن تكون قد السنوات التي عرفت عجزا وتلك التي عرفت فائضا في الموارد 

وإلستخراج معدل اإلنحراف نعتمد على . أترث على المجال بشكل عام والسلوك الهيدرولوجي بشكل خاص

 :المعادلة التالية

 * 100 المعدل السنوي العام  \المعدل السنوي العام  –معدل التساقطات السنوية = االنحراف عن المعدل        
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نتائج دراسة اإلنحراف المعياري عن المعدل السنوي بالمحطات المناخية الست المدروسة في تتجلى أهم 

 :، وذلك على النحو التالي(42-37)رقم  مبياناتال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (3183-8821)اإلنحراف عن المعدل السنوي لمحطات التساقطات المطرية المرجعية ( :  14-11)رقم  اتالمبيان

 
رقم  مبياناتال) المرجعيةالتساقطات المطرية محطات لعند مقارنة نتائج اإلنحراف عن المعدل السنوي      

، يتضح أن المحطات التي توجد بعالية الحوض، فاق عدد سنواتها الجافة، السنوات الرطبة، بمعدل (41-49

ويمكن تفسير ذلك بكون هذه المحطات تتلقى في الغالب تساقطات ثلجية، نظرا . سنوات جافة تقريبا 8

التأكد من ذلك عند  ألهمية إرتفاعها، وبما أننا النتوفر على محطة قياس التساقطات الثلجية، فسنعمل على
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عرفت تقريبا توازن ما  فقدأما المحطات التي توجد بسافلة الحوض، . تحليل الصبيب السنوي لهذه المحطات

 .بين السنوات الرطبة والجافة، بفارق سنة أو سنتين رطبتين

طبة، ، سجلت طيلة مدة إشتغالها سنوات رطبة وشبه رمرجعيةال المناخيةمحطات اللكن على العموم ف    

وبالتالي ستكون قد ساهمت في وفرة الموارد المائية مطرية فاقت المعدل السنوي،  تساقطاتلكونها سجلت 

وهي تختلف  ،بالها تساقطات مطرية تقل بكثير عن المعدلقوأخرى جافة وشبه جافة، نظرا إلستبالحوض، 

ولتأكد من صحة ذلك سنعتمد في المرحلة  .في ذلك من محطة ألخرى ما بين عالية الحوض وسافلة الحوض

 .CUSUMالموالية على طريقة 

بإعتماد طريقة ( 2012-1831)دراسة معطيات التساقطات المطرية السنوية للمحطات المرجعية  -3

CUSUM : 

من بين أهم الطرق اإلحصائية المعتمدة في دراسة  CUSUM ( (François et al, 1993تعتبر طريقة     

السلسلة اإلحصائية المدروسة معطيات طرية ،بحيث تساهم في تحديد تجانس أو عدم تجانس المعطيات الم

لقد طبقت بشكل  Cjx). النطاق الترددي ) Intervalle de confiance  باإلعتماد على تحديد فارق الثقة 

 .(Claire, 2011 ),(Qadem, 2015) ,(El ghachi, 2007) كبير من طرف مجموعة من الباحثين مثل

 :على حساب  CUSUMوترتكز طريقة     

Cj =         
      

 :على المعادلة التالية Cjxبينما يعتمد في حساب النطاق الترددي 

Cjx =   [ 
   

 
 +

  

   
 

  

   
 ] 

 بحيث 

اإلنحراف المعياري:   S 

عدد القيم بالسلسلة اإلحصائية:   N 

U  :وس متغير غVariable de gouss  (59،0التي تقرر تحديدها في  % 59إختيار(    

إلى تثبيت عتبات التجانس ،التي تأخد بعين اإلعتبار تباين اإلنحراف  cjلهذا نهدف من خالل حساب قيم     

يكون فيها اإلعالن عن تجانس السلسلة  011من أصل   %59مع العلم أن هناك إحتمال . المعياري والمعدل

وأخيرا يمكننا تحديد عدم تجانس السلسلة اإلحصائية من خالل تعاقب الفترات . صائية المدروسة خاطئااإلح

 El Ghachi, 2007)  (.الرطبة والجافة
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خصائص السلسلة اإلحصائية الخصائص المناخية اإلنحراف المعياري المعدل بملم عدد السنوات فترات ال المحطات المناخية

رطب متجانسة 200 734 16 1991-1976

رطب متجانسة 265 602 8 1999-1992

رطب متجانسة 155 611 10 2009-2000

رطب متجانسة 311 868 7 2016-2010

رطب متجانسة 150 690 6 1975-1970

رطب متجانسة 215 593 8 1983-1976

شبه رطب متجانسة 135 524 10 1993-1984

رطب متجانسة 266 577 11 2004-1994

شبه رطب متجانسة 210 538 5 2009-2005

رطب متجانسة 207 637 7 2016-2010

رطب متجانسة 135 584 5 1975-1971

رطب متجانسة 171 545 7 1982-1976

شبه رطب متجانسة 91 465 11 1993-1983

شبه رطب متجانسة 233 486 7 2000-1994

شبه رطب متجانسة 171 491 9 2009-2001

رطب متجانسة 172 560 7 2016-2010

شبه رطب متجانسة 119 417 20 1954-1934

رطب متجانسة 100 463 15 1970-1955

رطب متجانسة 146 425 6 1977-1971

جاف متجانسة 94 288 15 1993-1978

شبه جاف متجانسة 140 339 23 2016-1994

شبه جاف متجانسة 128 436 7 1974-1968

شبه رطب متجانسة 146 493 10 1984-1975

شبه رطب متجانسة 116 494 10 1994-1985

شبه رطب متجانسة 212 491 7 2001-1995

رطب متجانسة 154 516 8 2009-2002

رطب متجانسة 124 522 7 2016-2010

رطب متجانسة 81 286 13 1981-1969

شبه رطب متجانسة 66 269 6 1987-1982

شبه رطب متجانسة 68 263 7 1994-1988

رطب متجانسة 144 270 6 2000-1995

شبه رطب متجانسة 93 243 4 2004-2001

شبه رطب متجانسة 76 251 6 2010-2005

رطب متجانسة 55 272 6 2016-2011

تغاط

تاغزوت

تادلة

تاكزيرت

مشرع الضحك

تامشاشات

التي نهدف من خاللها إلى تدقيق الدراسة أكثر وتحديد درجة تجانس معطيات ، CUSUMوبتطبيق طريقة 

أهم النتائج المحصل ( 20)الخاصة بها، يلخص الجدول رقم كل محطة على حده، حسب السلسلة اإلحصائية 

 :عليها

 CUSUMنتائج مجانسة معطيات التساقطات المطرية بإعتماد طريقة (: 38)الجدول رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
،نسجل أن معطيات التساقطات المطرية متجانسة  CUSUMعلى مستوى النتائج، وبإعتماد طريقة     

قصبة  محطة، بإستثناء Borne de confiance))بجميع المحطات تقريبا، بحيث لم تتجاوز عتبة الثقة 

تادلة، التي تجاوزت عتبة الثقة ببعض السنوات مما دفعنا إلى تجزيئها، من أجل تحديد الفترات التي تعرف 

  .عدم التجانس
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 CUSUMمجانسة معطيات التساقطات المطرية بالمحطات العشرة بطريقة (: 11-12)رقم  اتالمبيان
 

على العموم فقد سجلنا مجموعة من الفترات المتجانسة في توزيعها داخل نطاق التردد اإليجابي     

والسلبي، بجميع المحطات الهيدرومترية تقريبا، لكنها تختلف في المدة، سواء داخل المحطة الواحدة، أو من 

شبه رطبة ،جافة وشبه محطة ألخرى، وأيضا إختالف خصائصها المناخية، حيث نميز بين فترات رطبة و

 .جافة، والتي تختلف في توزيعها هي األخرى

 (:2012-1831)لكل محطة  رجعيةالم حسب السلسلة إستخالص التساقطات المطرية السنوية العليا -1
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المحطات نقصد بالتساقطات المطرية السنوية العليا ،القيم المطرية القصوى التي إستقبلتها كل محطة من     

وتكمن الغاية وراء ذلك في كون المعدالت . المدروسة خالل السنة طيلة السلسلة اإلحصائية المرجعية

السنوية ال تعطينا فكرة مهمة عن التساقطات المطرية ،لذلك فالبد  من الغوص أكثر في دراسة هذه 

يمكن أن تساهم في وفرة الموارد  التساقطات المطرية العليا ،من أجل تحديد القيم ومن خاللها المحطات التي

، يلخصان ذلك (22)والجدول رقم ( 90-45)رقم   اتوالمبيان .المائية وبالتالي رفع منسوب المياه بالحوض

 :بشكل دقيق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 (3183-8821)للمحطات المرجعية توزيع التساقطات المطرية السنوية العليا (: 41-43)رقم  اتالمبيان

يتأكد من خالل توزيع التساقطات المطرية السنوية العليا، بمحطات التساقطات المطرية المرجعية،      

أيضا التباين واإلختالف الذي سبقت اإلشارة إليه، حيث توزعت هذه القيم عبر مجموعة من الفترات 

ملم بمحطة  441المختلفة تحددت أعلى القيم السنوية على التوالي من عالية الحوض إلى سافلته في 

ملم  293ملم بمحطة تاكزيرت، و 277ملم بمحطة تاغزوت، و 284ملم بمحطة تغاط، و 378تامشاشات، و 

ملم بين أعلى القيم بعالية الحوض وأعلى  299ملم بمحطة مشرع الضحك، أي بفارق  074بمحطة تادلة، و

 .القيم بسافلة الحوض
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عدد السنوات المعدل السنوي فترات ال المحطات

10 196 1980-1970

14 138 1994-1981

4 205 1998-1995

9 149 2007-1999

9 165 2016-2008

5 227 1980-1976

14 171 1994-1981

4 226 1998-1995

9 168 2007-1999

9 258 2016-2008

13 137 1980-1968

4 108 1984-1981

13 162 1997-1985

9 122 2007-1998

9 152 2016-2008

10 175 1980-1971

4 95 1984-1981

13 157 1997-1985

9 133 2007-1998

9 169 2016-2008

20 111 1953-1934

10 163 1963-1954

17 120 1980-1964

15 131 1995-1981

21 107 2016-1996

12 84 1980-1963

15 79 1995-1981

21 84 2016-1996

محطة مشرع الضحك

محطة تغاط

محطة تامشاشات

محطة تاغزوت

محطة تادلة

محطة تاكزيرت

التساقطات المطرية السنوية العليا بالمحطات المرجعية         معدل تقسيم (: 22)الجدول رقم   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

تحدد مجموعها   عبر فترات مختلفة،بالمحطات المرجعية، توزعت التساقطات المطرية السنوية العليا      

بينما وذلك بالمحطات التي توجد بسافلة الحوض،  ،سنة 20، وقد دامت أطول فترة في خمس فتراتتقريبا 

ع الضحك، اللتين نوات، بإستثناء محطتي تادلة ومشرس 4تحددت أقصر فترة بجميع المحطات تقريبا في 

بالحوض األعلى  وهذا يؤكد أن توزيع التساقطات المطرية .سنوات 01تحددت أقصر فتراتهم المدروسة في 

 . نية ومجالية، وبالتالي إختالف في توزيع الموارد المائيةألم الربيع، يخضع لتغايرية زما

 

 المرجعيةتحديد ترددات التساقطات المطرية السنوية العليا وحساب فترات رجوعها بالمحطات  -1

(1831-2012:) 

بإعتبارهما المحددان األكثر دقة في تحديد وإستخراج  إن دراسة التوزيع والترددات هي مرحلة مهمة،    

ومن تم فهدفنا من إدراجها هو إستخراج وتحديد . التي يمكن أن تؤثر على الموارد المائية بالمحطاتالقيم 

 .تردد الكميات المائية التي من المحتمل ان توفر لنا موارد مائية مهمة
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وسنعتمد في دراسة هاذين االخيرين على العديد من القوانين العلمية الموضوعة والمعتمدة من طرف 

بحيث يتم إختبار كل هذه القوانين ،من أجل تحديد القانون الذي . المتخصصين في المناخ مجموعة من

 :ومن هذه القوانين نذكر. يتناسب بشكل أفضل مع قيم التساقطات المطرية

(Normal, Ln Normal, Racine Normal, Gumbel, Racine Gumbel, Weiball, Cal 

Weiball, Fréchet). 

المطرية شكال تراتبيا حسب كمية التساقطات المطرية ،ولهذا سنحاول حساب الحاالت  يتخذ توزيع الترددات

 :اإلستثنائية باإلعتماد على المعادلة التالية

F = (r – 0,3)/(N+0,4) 

 :بحيث   

   = r الرتبة 

 = N (تردد الحاالت)العدد 

التساقطات المطرية السنوية العليا والهدف من ذلك هو البحث عن تركز القيم المحصل عليها من مجموع 

  El Ghachi. M, Morchid F.Z. 2015)) .داخل السلسلة اإلحصائية

بعد القيام بتحديد ترددات القيم السنوية العليا بالمحطات، سنعمل على تحديد فترات رجوعها ،بمعنى هل      

كما يمكن أن ...، 1/10))،كل عشر سنوات ( 0\9)،كل خمس سنوات ( 0\2)هذه القيم تتكرر كل سنتين 

د دائما على القانون التي ،وكل ذلك باإلعتما( 0\011)سنة  011نسجل قيم إستثنائية تتكرر مرة في كل 

 .يتناسب بشكل جيد مع معطيات التساقطات المطرية

الذي يتناسب بشكل هو، Ln Normaleبعد تجربة مجموعة من القوانين اإلحصائية إتضح أن قانون      

 .المرجعية جيد مع قيم التساقطات المطرية السنوية العليا، بجميع المحطات
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المطرية السنوية العليا بالمحطات المرجعية توزيع ترددات التساقطات(: 31-44)رقم  اتالمبيان  

 ، بحيث سجلت مرة المرجعيةيتبين أن القيم العليا للتساقطات المطرية، هي األقل ترددا بجميع المحطات      

خالل ثالث  ،ملم 409 ،أو مرتين طيلة المدة الزمنية المدروسة، فمثال بمحطة تامشاشات ترددت أعلى قيمها

أعلى قيمة سجلتها محطة مشرع الضحك بسافلة الحوض، مرة واحدة طيلة مدة  تسنوات، بينما تردد

 

 ترددات التساقطات المطرية السنوية العليا بمحطة تغاط 

(1830-2012)  

 

-1832)ترددات التساقطات المطرية السنوية العليا بمحطة تامشاشات 

2012)  

 

 

 توزيع التساقطات المطرية السنوية العليا بمحطة تاغزوت

 1828-2012)  

 

العليا بمحطة تاكزيرتتوزيع التساقطات المطرية السنوية   

 (1831-2012)  

 

 

 ترددات التساقطات المطرية السنوية العليا بمحطة تادلة

 (1831-2012)  

 

ترددات التساقطات المطرية السنوية العليا بمحطة مشرع الضحك 

(1828-2012)  
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 خاصة بعالية الحوض ،بجميع المحطات تقريبا بشكل كبير رددتإشتغالها، عكس القيم المتوسطة التي ت

بفعل المنظومة  لمجرى الرئيسي ألم الربيعل غذيةالمالموارد المائية حيث تبقى هي المسؤولة عن 

 : وضح ذلك بشكل دقيقت( 99-90)رقم  اتوالمبيان تية لعالية الحوض،الهيدروكارس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ترددات التساقطات المطرية السنوية العليا بمحطة تاغزوت

 (1828-2012)  

 

 ترددات التساقطات المطرية السنوية العليا بمحطة تاكزيرت 

(1831-2012)  

 

 

العليا بمحطة تغاطتوزيع التساقطات المطرية السنوية   

 (1830-2012)  

 

 توزيع التساقطات المطرية السنوية العليا بمحطة تامشاشات

 (1832-2012)  

 

 

 ترددات التساقطات المطرية السنوية العليا بمحطة تادلة

 (1831-2012)  

 

ترددات التساقطات المطرية السنوية العليا بمحطة مشرع الضحك 

(1828-2012)  
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(3183-8821)توزيع التساقطات المطرية السنوية العليا بالمحطات المرجعية (: 33-38)المبيان رقم   

، أن جميع القيم تتوزع حول Ln Normaleنتائج التعديالت اإلحصائية، بإعتماد قانون  يظهر من خالل    

بينما تتركز السنوات الجد رطبة بعالية المنحنى، وقد .  1,5 و 0,5 –المنحنى، مع تركز كبير للقيم ما بين 

بالنسبة للسنوات . المرجعية للتساقطات المطرية بجميع المحطات 2104و  2101و  0559تحددت في سنة 

 .2119و  0554و  0580و  0573الجافة فنجدها بسافلة المنحنى ممثلة في 

 

 المرجعيةفترات رجوع التساقطات المطرية السنوية العليا بالمحطات ( : 23)الجدول رقم 

 

بالمحطات الستة فترات رجوع التساقطات المطرية السنوية العليا، المسجلة ( 23)يلخص الجدول رقم     

يتبين أن أعلى القيم، هي التي تظهر على . المدروسة، مرتبة بشكل تسلسلي من عالية الحوض نحو سافلته

، وقد سجلتها أربع محطات فقط وهي محطة تامشاشات وتغاط بعالية الحوض ومحطة قصبة 0\011التردد 

. زمنية المدروسة بالنسبة لكل محطةتادلة ومشرع الضحك بسافلة الحوض، وذلك مرة واحدة طيلة المدة ال

ملم بمحطة تامشاشات وأدناها  085بينما القيم التي تردد كل سنتين بجميع المحطات، فقد وصل أقصاها  

 .قيم األكثر تهديدا للحوض المدروسملم بمحطة مشرع الضحك، وبالتالي يمكن إعتبارها ال 77

 الترددات 1/2 1/5 1/10 1/20 1/50 1/100
سنة 100 سنة 10  سنة 20  سنوات 10  سنوات 1   فترات الرجوع سنتين 

 محطة تامشاشات 189 254 297 337 389 440

 محطة تغاط 154 209 244 279 323 378

 محطة تاغزوت 143 195 230 262 284 -

 محطة تاكزيرت 133 178 207 235 272 -

 محطة تادلة 109 150 174 195 220 263

 محطة مشرع الضحك 77 105 123 140 163 174
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IV.  الدراسة الشهرية للتساقطات المطرية بالمحطات المرجعية: 

 : لمرجعيةمعدل التساقطات المطرية الشهرية بالمحطات ا -1

 

سنحاول في هذه المرحلة دراسة تغايرية معدالت التساقطات المطرية الشهرية، التي تعتبر أكثر       

وضوحا ودقة من التساقطات المطرية السنوية وهذا بهدف إستخالص أهم الشهور التي تسجل موارد مائية 

ية بدورها تعرف التساقطات المطرية الشهرحيث . مهمة والشهور التي تعرف نقص في الموارد المائية

، وهذا اإلختالف المدروسة في نفس الوقترجعية توزيعا غير متكافئ بين شهور السنة وبين المحطات الم

، (95-97)ات رقم في التوزيع سمح لنا بتقسيم معطيات التساقطات المطرية إلى ثالث مجموعات، والمبيان

 :بين ذلك بشكل واضحت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3183-8821)التساقطات المطرية الشهرية بالمحطات المرجعية  معدل(: 38-36)رقم  اتالمبيان  

التساقطات المطرية الشهرية، أن التساقطات المطرية بالحوض األعلى ألم توزيع نتأكد من خالل دراسة     

، وذلك عبر فترات مختلفة من السنة، تبقى الغلبة فئاتالربيع، ال تتوزع بشكل متكافئ بل تتوزع في إطار 

والتي توفر موارد مائية مهمة، ، من شهر نونبر إلى أبريل أشهر متوالية 9التي تدوم  رطبةللفترة الفيها 

تم الفترة اإلنتقالية الممثلة بشهري ماي وأكتوبر، بينما تتحدد  .ستساهم في تغذية الحوض األعلى ألم الربيع
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،مع األخد لية الحوض إلى سافلته الفترة الجافة في أربعة أشهر، يختلف توزيع قيمها بشكل متدرج من عا

  .السنة من بعين اإلعتبار ظاهرة العواصف الرعدية التي يشهدها الحوض خالل هذه الفترة

  :المرجعيةبالمحطات  Coefficient de variation))معامل تغير التساقطات المطرية الشهرية  -2

 

، لنفس الشهر بالنسبة لمختلف Pm))الشهرية يمكن أن نبرز مدى تباين قيم معدالت التساقطات المطرية     

،الذي Coefficient de variation (CV )الفترات الزمنية المدروسة، من خالل معامل التغير الشهري 

 :ويمكن حساب معامل التغير بإعتماد العالقة التالية. يعبر عن التشتت النسبي لألمطار

 

CV = σ/Pm 

 

 :بحيث 

 : CVمعامل التغير 

: Pm التساقطات المطرية الشهرية معدل 

  : σ اإلنحراف المعياري 

معامل التغيير، عكس اإلنحراف المعياري، فهو يأخذ أقصى قيمه عند األشهر األقل تساقطا، وأدنى قيمه عند 

 Bahouayila. B, 2016)).  األشهر األكثر تساقطا

 CV Coefficient de))توزيع قيم معامل التغير الشهري  النتائج المحصل عليها من خالل تتمثل    

variation mensuelleرقم  اتالمبيان)ة، المدروسة كل حسب سلسلتها اإلحصائي مرجعية، للمحطات ال

 :وذلك على النحو التالي ( 71-79
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 (3183-8821)حطات المرجعية المدروسة بالم CV))معامل تغير التساقطات المطرية الشهرية (: 64-61)رقم  اتالمبيان

 

يتأثر معامل التغير الشهري كما سبقت اإلشارة، بشكل عكسي مع قيم التساقطات المطرية، فعندما تكون   

 (2109. الفول محمد. )ير يسجل قيما ضعيفة والعكس صحيحلقيم مرتفعة، فإن معامل التغهذه ا

( ماي -أكتوبر)رة ، أنه خالل الفترة المطيالمرجعيةير بالمحطات  ين إذن من خالل توزيع معامل التغيتب    

 [1739 – 1775]تغيرها مابين  معامل، قيم متجانسة بجميع المحطات، تراوح سجل معامل التغير الشهري

بمحطتي  [1737 – 1782]بمحطتي تاغزوت وتاكزيرت و [1741 – 1759]بمحطتي تغاط وتامشاشات و 

مائية، تبرز قيم بينما خالل أشهر الصيف التي تعرف ندرة في الموارد ال. تادلة ومشرع الضحك ةقصب

بمحطة تاغزوت، على العموم  22729في جميع المحطات، وصل أقصاها  CVرة للمعامل مرتفعة وجد متغي

، وبالتالي نقص في الموارد الفترة على قلة التساقطات المطرية بالحوضتدل هذه القيم المرتفعة خالل هذه 

 .المائية

 : المدروسة مرجعيةبالمحطات ال التساقطات المطرية الشهرية العليا -3

إذا كانت الدراسة السنوية، تعطي فكرة واضحة على مدى التغيرات السنوية التي تعرفها التساقطات     

المدروسة، وعلى أن الدراسة الشهرية توضح بشكل دقيق طبيعة التوزيع الشهري المطرية خالل المدة 

للتساقطات المطرية، فإن إستخالص التساقطات المطرية الشهرية العليا سيعطينا فكرة أخرى على 

 .خصوصيات الموارد المائية داخل المحطات المدروسة وداخل الحوض ككل
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قيم التساقطات المطرية الشهرية العليا، من أجل التدقيق أكثر في دراسة لهذا سنعمل على إستخراج     

التساقطات الشهرية، فمجال الدراسة بحكم خصوصياته الطبوغرافية والمناخية، يستقبل تساقطات مطرية 

عادية، كما يستقبل في نفس الوقت تساقطات مطرية قصوى مضاعفة عدة مرات عن معدل التساقطات 

من وإختالفا مجاليا ، من شهر ألخر زمانيايعرف توزيع التساقطات المطرية الشهرية العليا تباينا  .الشهرية

 :مثل ذلك ت( 78-79) رقم  اتمحطة ألخرى مابين العالية والوسط وسافلة الحوض، والمبيان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (3183-8821)بالمحطات المرجعية توزيع التساقطات المطرية الشهرية العليا ( : 61-63)رقم  اتالمبيان

الحوض يستقبل تساقطات نتأكد إذن من خالل دراسة القيم الشهرية العليا بجميع المحطات المدروسة، أن     

 358مطرية عليا طيلة السنة تقريبا، مع إختالف توزيعها من شهر ألخر ومن محطة ألخرى، بلغ أعالها 

 .ملم 333فارق بوقد سجلها شهر يوليوز، أي ملم كأدنى قيمة عليا  99بمحطة تامشاشات بشهر مارس وملم 

بينما تحددت . ملم كأدنى قيمة 09قيمة بوسط الحوض سجلتها محطة تاغزوت، مقابل  ملم كأعلى 284و

مع أعلى قيمة  ملم مقارنة 039، بفارق ملم، سجلتها محطة قصبة تادلة 293أعلى قيمة بسافلة الحوض في 

 رجعيةنستنتج أن المحطات الم .ملم مع أعلى قيمة مسجلة بوسط الحوض 20مسجلة بعالية الحوض، وفارق 

المدروسة تستقبل تساقطات مطرية شهرية مهمة، بموارد مائية إستثنائية، يمكن أن توفر فائضا في الميزانية 

  .المائية لبعض السنوات
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V. (2012-1831)بالمحطات المناخية المدروسة طرية الدراسة اليومية للتساقطات الم: 

تكتسي التساقطات المطرية اليومية أهمية بالغة في دراسة وفهم طبيعة توزيع الموارد المائية بالحوض،     

نظرا للتوزيع غير المتكافئ لعدد أيام التساقطات خالل السنة ومن سنة ألخرى ،وتركزها خالل فترات 

ميع المحطات ،فسنعمل على وبما أن مجال دراستنا يتوفر على معطيات التساقطات اليومية بج. معينة سنويا

حيث سنعتمد . إعتمادها إلعطاء فكرة عن التوزيع الزمني والمجالي لهذه التساقطات وتحديد قيمها القصوى

في هذه الدراسة، على أعلى الكميات المتساقطة خالل أيام كل سنة من سنوات الفترات الزمنية بالمحطات 

للتساقطات المطرية لمحطة قصبة تادلة ،سوف نعتمد فقط  نظرا لغياب المعطيات اليومية .الستة المدروسة

 :على معطيات باقي المحطات المرجعية 

 : على المستوى السنويالتساقطات المطرية اليومية العليا إستخالص  -1

 خالل أيام كل سنة من السلسلة اإلحصائيةالمحطات، هي أكبر كمية من التساقطات اليومية التي استقبلتها    

الوقوف على أهم السنوات التي سجلت أكبر كمية من في  وتكمن الغاية من هذه الدراسة،. المدروسة

تكون قد ساهمت في وفرة الموارد المائية، التي قد تساهم والتي من المحتمل أن ت المطرية اليومية، التساقطا

 .بدورها في رفع مستوى الماء وتغير الجريان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (3183-8868)توزيع التساقطات المطرية اليومية العليا السنوية بالمحطات المرجعية ( : 18-68)رقم  اتالمبيان
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يتبين من تحليل التساقطات اليومية العليا السنوية، المسجلة بمحطتي تامشاشات وتغاط، أن القيم اليومية    

خرى، حيث وصلت أعلى قيمة تتميز بعدم اإلنتظام، وبوجود فوارق مهمة من سنة ألخرى ومن محطة أل

نونبر سنة  04ملم بمحطة تغاط يوم  72، و2101نونبر سنة  31ملم بمحطة تامشاشات يوم  019إلى 

 0580، بمحطة تغاط وسنة 0583ملم سنة  23بينما تحددت أدنى القيم العليا بكلتا المحطتين في . 2112

 .بمحطة تامشاشات

السنوية بكلتا المحطتين قد سجلت بفصل الخريف، ويمكن تفسير ذلك نستنتج أن أعلى القيم اليومية     

بالتساقطات المطرية المركزة الناتجة عن نشاط ظاهرة العواصف الرعدية بعالية الحوض خالل فصل 

، تستقبل كميات مهمة من المحطات المناخية المدروسةأن من النتائج المحصل عليها نستنتج  كما .الخريف

ية اليومية العليا، يمكنها أن تؤدي إلى توفير موارد مائية مهمة طول السنة، خصوصا في التساقطات المطر

وهذا ما سنعمل على تأكيده، من خالل دراسة توزيع التساقطات المطرية اليومية العليا، . األيام الجد مطيرة

 .لكن هذه المرة حسب الشهور

 :(2012-1831) المرجعيةبالمحطات  التساقطات المطرية اليومية العليا الشهرية -2

اإلحصائية  لسالمسجلة خالل أيام كل شهر من السالالمطرية، تعني أكبر كمية من التساقطات     

العليا التي  يومية الشهريةالالمطرية وقد عملنا على استخراجها بهدف تأكيد كمية التساقطات  .المدروسة

 .توفير موارد مائية مهمةولمعرفة الشهور التي تساهم في  .اتاستقبلتها المحط

بجميع المحطات خاصية عدم اإلنتظام التوزيع الشهري للتساقطات المطرية اليومية العليا  أيضاتطبع      

نوعا من اإلنتظام في توزيع قيمها اليومية العليا،  تمحطة تغاط التي عرفالمدروسة، بإستثناء  رجعيةالم

، مع تركزها بشكل كبير بشهري يونيو وذلك طيلة السنة بجميع الشهور تساقطات مطرية مهمةحيث سجلت 

 .ويوليوز، اللذين سجال أعلى القيم، بفعل ظاهرة العواصف الرعدية
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 (3183-8868)توزيع التساقطات اليومية العليا الشهرية بالمحطات المرجعية (:  11-13)رقم  اتالمبيان

 

يستقبل كميات مهمة من التساقطات المطرية اليومية العليا، من  ،أيضا أن الحوض المدروسوبهذا يتأكد     

إذن . المحتمل أن تؤدي إلى توفير كميات مائية مهمة، وبالتالي تسريع وثيرة الجريان، في أي فترة من السنة

وبالتالي وفرة السؤال المطروح، ماهو عدد األيام المطيرة، التي يمكن أن تؤدي إلى ظهور هذه القيم، 

بالحوض؟ ولإلجابة على هذا السؤوال سنحاول إستخراج عدد األيام المطيرة بجميع  رد المائيةالموا

 .المحطات المدروسة

 :(2012-1831) المرجعيةبالمحطات  على المستوى السنويوغير المطيرة إستخالص عدد األيام المطيرة  -3

فكرة أكبر عن كل التغيرات التي  سيعطيات، داخل المحط وغير المطيرة  إن معرفة عدد األيام المطيرة   

،هو في حد وغير المطيرة فاستخالص عدد األيام المطيرة . المطرية يمكن ان تحصل ارتباطا بالتساقطات

على  سنعملو .توفر كميات مائية مهمة أو ضعيفة داخل الحوضن أذاته تحديد عدد األيام التي يمكن 

المدة الزمنية طيلة ات المحطسجلتها التي  ،اليوميةالمطرية التساقطات  معطيات استنادا علىإستخراجها، 

 . المدروسة، وبالتالي ستعطينا فكرة عن أهم الفترات، وأيضا المحطات التي سجلت موارد مائية مهمة

، توضح بجالء إختالف عدد األيام المطيرة وغير (24)والممثلة بالجدول رقم  إن النتاج المحصل عليها   

 .ة ألخرى ومن محطة ألخرى، وتؤكد في نفس الوقت على وجود أيام مطيرة في كل سنةالمطيرة، من سن

 
يوم بمحطة تاغزوت،  95يوم، بمحطة تغاط و  017لقد وصلت األعداد القصوى من األيام المطيرة إلى  -

، بينما وصلت أعلى قيم االيام 2101يوم بمحطة تاكزيرت، وذلك خالل نفس السنة المتمثلة في  75و

 95يوم و  82مطيرة بمحطتي تامشاشات بعالية الحوض ومشرع الضحك بسافلة الحوض، على التوالي ال

بمحطتي تامشاشات ب  2110بينما األعداد الدنيا من األيام الممطرة فقد سجلت سنة . 0559يوم وذلك سنة 
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جل محطة يوم، لتس 27يوم وتاكزيرت  39بمحطتي تغاط  0554يوما، وسنة  05يوم ومشرع الضحك  27

 .2119يوم مطير سنة  23تاكزيرت 

يوم  345يوم، بل إنها تصل إلى  291بالنسبة لعدد األيام غير المطيرة بجميع المحطات، فقد تجازوت  اأم -

لهذا . 2110كقيمة قصوى ألكبر عدد من األيام غير المطيرة، وقد سجلتها محطة مشرع الضحك سنة 

ء ضعف ولسوء الحظ فإن نتيجة ذلك ستنعكس على قلة الموراد المائية، ولحسن الحظ، ستكون ورا

 .اإلمتطاحات التي ستؤدي إلى حدوث الفيضانات بالحوض

 مجموع األيام المطيرة وغير المطيرة على المستوى السنوي بالمحطات المرجعية المدروسة( : 21)الجدول رقم 

    

 2119و  2110السنتين المطيرتين بإمتياز بجميع المحطات المدروسة، و 2101و  0559على العموم تبقى 

إال أن السؤال . السنوات الجافة بإمتياز بجميع المحطات، طيلة المدة الزمنية المدروسة لكل محطة على حده

 تساهم في وفرة الموارد المائية ؟المطروح هو هل كل األيام المطيرة 

المدروسة  مرجعيةبالمحطات ال على المستوى الشهريوغير المطيرة إستخالص عدد األيام المطيرة  -1

(1831-2012): 

في الدراسة سنحاول التفصيل أكثر  ،مطيرة على المستوى السنويالتحديد عدد األيام المطيرة وغير  بعد     

قطات مطرية خالل كل شهر من تقبلت تساوذلك بإستخراج عدد األيام التي اساليومية للتساقطات المطرية، 

تحديد الشهور األكثر األيام التي لم تسجل تساقطات مطرية، وبالتالي وأيضا  ،السالسل اإلحصائية المدروسة

 .،ومن خاللها الموارد المائية بالحوضاستقباال للتساقطات المطرية اليومية واألقل 

 

 

 

 
 المحطات

 
السلسلة 
 اإلحصائية

 
عدد 
األيام 
 المطيرة

 
القيمة 
القصو
 ى

 
 السنة

 
القيمة 
 الدنيا

 
 السنة

 
 عدد األيام
غير 
 المطيرة

 
القيمة 
القصو
 ى

 
 السنة

 
القيمة 
 الدنيا

 
 السنة

 0559 283 2110 338 00290 2110 27 1882 82 0875 2109-0580 تامشاشات

 2101 298 0554 325 01841 0554 39 2010 103 2311 2109-0580 تغاط

 2101 259 0554 338 04104 0554 27 2010 28 2149 2109-0573 تاغزوت

 0559 289 2119 342 04934 2119 23 2010 38 2099 2109-0570 تاكزيرت

مشرع 
 الضحك

0570-2109 0877 28 1882 05 2110 04521 345 2110 259 0559 
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 عدد األيام المطيرة وغير المطيرة على المستوى الشهري بالمحطات المرجعية المدروسة ( :  18-14)المبيان رقم 

(8868-3183) 

يتأكد لنا ما سبقت اإلشارة إليه، على المستوى السنوي، بأن األيام المطيرة توجد طيلة السنة تقريبا        

ومع ذلك فعدد األيام . بالشهور المطيرة من أكتوبر إلى مايبجميع المحطات المدروسة، مع تركزها 

بدورها تباينا وإختالفا من شهر ألخر داخل نفس السنة، خالل  المطيرة على المستوى الشهري تعرف

 .، وأيضا من محطة ألخرىالسالسل اإلحصائية المدروسة

أكبر عدد من األيام غير المطيرة بجميع المحطات المدروسة، بأشهر الصيف التي تعرف  يتركز بينما   

ندرة ونقص كبير في الموارد المائية، وبالضبط بشهر يوليوز الذي يعتبر الشهر األكثر حرارة بجميع 
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ل عدد باإلضافة إلى تسجي. مع بعض الحاالت اإلستثنائية الناتجة عن ظاهرة العواصف الرعدية ،المحطات

غير المطيرة داخل الشهور الرطبة، مما يعطينا فكرة على وجود فترات باردة لكن جافة من المهم من األيام 

 .حيث التساقطات المطرية

  :المدروسة لمرجعيةبالمحطات ا ترددات التساقطات المطرية اليومية السنوية العليا وحساب فترات رجوعها -1

باعتبارها المزود الرئيسي للموارد المائية ،عنصر التساقطات المطرية  دراسةللتدقيق والتعمق أكثر في      

اليومية المطرية سنعمل على دراسة ترددات التساقطات  ،والمسوؤل عن التغيرات التي يعرفها الصبيب

األيام تالي استخراج الوب. من أجل تحديد التساقطات التي تتردد بين الفينة واألخرى على مجال الدراسة العليا

وذلك من خالل دراسة توزيع ترددات التساقطات اليومية العليا سجل موارد مائية مهمة، التي يحتمل أن ت

 :النتائج المحصل عليها  ، تمثل(54-51)ات رقم والمبيان( 29)والجدول رقم . بالمحطات المدروسة

 (3183-8868) المرجعيةات خصائص تردد التساقطات المطرية اليومية العليا بالمحط(: 34)الجدول رقم 

 %معامل التغيير 

C.Variation 
 ث\3اإلنحراف المعياري ب م

Ecart-type 
 ث\3الوسيط ب م

Médiane 
 ث\3المعدل ب م

Moyenne 
 عدد القيم

N. de valeurs المحطات المناخية 

 تامشاشات 36 48,5 43,7 19,8 41%

 تغاط 36 46,5 45,2 13,6 29%

 تاغزوت 44 48,1 43,9 16,7 35%

 تاكزيرت 46 45,1 44,6 12,3 27%

 مشرع الضحك 46 31,4 28,6 12,1 38%
 

يتبين لنا من خالل القراءة األولية، أن القيم اليومية العليا للتساقطات المطرية السنوية تتميز بالتباين      

الذي يتخذه توزيع القيم، مما  ، وما يدل على ذلك هو الشكل المتدرجبجميع المحطات المدروسةواإلختالف 

 :يوحي بوجود مجموعة من الفئات التي تتغير في الشكل
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 (3183-8868)توزيع التساقطات المطرية اليومية العليا بالمحطات المرجعية المدروسة (: 81-81)رقم  اتالمبيان

 

نورد أهم نتائج التعديالت اإلحصائية لمعطيات التساقطات المطرية اليومية العليا، للمحطات المرجعية      

نسجل أيضا (. 54-51)رقم  ات، بالمبيانRacine Normaleو   Ln Normaleالمدروسة، بإعتماد قانون 

ان كبير مابين السنوات ، وتبي1,5و  1,5-إختالف في توزيع السنوات، التي عرفت تركز للقيم ما بين 

و  2112و  0559)الرطبة والجافة، حيث سجلت جميع المحطات المدروسة تقريبا، سنوات رطبة إستثنائية 

كما . ، ساهمت لمحالة في وفرة الموارد المائية، وبالتالي تغذية مهمة للمجاري المائية(2104و 2101

، عرف (2119و  0555و  0583و  0582و  0580و 0581)سجلت أيضا سنوات جافة إستثنائية، 

 .خاللها الحوض نقص كبير في الموارد المائية
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 فترات رجوع التساقطات المطرية اليومية السنوية العليا بالمحطات المرجعية المدروسة(:  33)الجدول رقم 

 (8868-3183) 

 

الخاص بفترات رجوع القيم العليا للتساقطت المطرية اليومية السنوية ( 29)يتبين من خالل الجدول رقم      

سجلت أعلى القيم، تحددت فترات  السنوات الرطبة اإلستثنائية، التي، على أن المدروسة مرجعيةبالمحطات ال

ملم ،ستتردد على  019فأعلى قيمة يومية سجلت بمحطة تامشاشات . سنة 011و 91رجوعها ما بين 

 011ملم مرة كل  020بينما ستتردد أعلى قيمة يومية مسجلة بوسط الحوض ب سنة،  91الحوض كل 

إال أن الفئات األكثر . ملم 74سنة، ونفس الشيئ بالنسبة ألعلى قيمة مسجلة بسافلة الحوض والممثلة في 

سنتين  كل سنتين، بمعنى أن الحوض األعلى ألم الربيع سيكون كل مرة  في ظهورا هي التي ستتردد قيمها

 .اليومية العليا، وبالتالي المساهمة في وفرة الموارد المائية عرضة لتسجيل مثل هذه القيم

VII.  (:2012-1882)التوزيع الزمني للقيم الحرارية بمحطتي تغاط وأحمد الحنصالي 

يعتبر عنصر الحرارة من بين أهم العناصر المناخية األخرى ،التي تختلف باختالف الموقع العرضي     

وتكمن أهمية عنصر . ،وتبعا لالرتفاع فكلما زاد االرتفاع كلما انخفضت درجات الحرارة والعكس صحيح

ستوى منسوب مياه األودية الحرارة ،في دوره البارز في التأثير على الجريان السطحي ،وذلك بالتقليل من م

.  حسب الفصول عن طريق التبخر والنتح خالل فترات مختلفة من السنة ،وخصوصا خالل فصل الصيف

وبما ان دراسة وتحليل عامل الحرارة ،يبقى ضروري في أي حوض، ألنها تدخل ضمن العوامل المناخية 

 :على تحليلها من خالل تحديد التي تؤثر على الموارد المائية ،وذلك من خالل التبخر، فسنعمل

 (:2012-1882)المعدل السنوي للقيم الحرارية بمحطتي أحمد الحنصالي و تغاط  -1

تمكننا دراسة المعدل السنوي لدرجة الحرارة، من التعرف على طبيعة المناخ بالحوض األعلى ألم     

، (2109-0589) خالل الفترة أحمد الحنصالي و تغاط الربيع، من خالل المعطيات المسجلة بمحطتي

 :والمبيان التالي يعطينا فكرة حول درجة الحرارة السنوية بهاتين المحطتين

 الترددات 1/2 1/5 1/10 1/20 1/50 1/100
سنة 100 سنة 10  سنة 20  سنوات 10  سنوات 1   فترات الرجوع سنتين 

 محطة تامشاشات 44 90 73 87 019 -

 محطة تغاط 49 97 95 94 70 -

 محطة تاغزوت 45 59 67 75 85 121

 محطة تاكزيرت 42 53 61 70 76 -

 محطة مشرع الضحك 29 40 46 53 61 74
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(3183-8813)معدل درجة الحرارة السنوية بمحطتي تغاط وأحمد الحنصالي (: 84)المبيان رقم   

 

، (2109-0589) عيةرجعرفت درجة الحرارة السنوية بمحطتي أحمد الحنصالي وتغاط خالل الفترة الم    

 °C 22بلغ اعالها . C°20تغيرات ضعيفة من سنة ألخرى، تميزت عموما باإلعتدال، حيث لم تتعدى أغلبها 

، وبلغت أعلى °C 21،أي بفارق درجتين مع المعدل العام المحدد في  2119بمحطة أحمد الحنصالي سنة 

. °C 08مع المعدل العام الذي يتمثل في ، بفارق ضعيف أيضا مقارنة 2110سنة °C 21قيمة  بمحطة تغاط 

ورغم ذلك فالمعدالت السنوية للحرارة التعطينا فكرة واضحة، لهذا سنعمل على تدقيق الدراسة أكثر من 

 (.Mouhdi.0553)خالل تحليل المعطيات الشهرية، وخصوصا درجات الحرارة القصوى والدنيا 

 

 (:2012-1882)صالي و تغاط المعدل الشهري للقيم الحرارية بمحطتي أحمد الحن -2

 

في تحديد الحرارة خالل السنة، والهدف من كل  امهم اتلعب المعدالت الشهرية لدرجات الحرارة دور    

عجز مائي، والمبيان رقم الفترات  لتحديدالنتح،  -الفترات التي تعرف ظاهرة التبخر والتبخرمعرفة ذلك هو 

 : الحرارة، بمحطتي أحمد الحنصالي و تغاط، يبرز المعدالت الشهرية لدرجات (59)
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 (3183-8813)المعدل الشهري لدرجات الحرارة بمحطتي أحمد الحنصالي و تغاط (:  83)المبيان رقم 

 

،أن القيم الشهرية للحرارة بالمحطتين المدروستين تتغير بشكل (59)المبيان رقم  يظهر من خالل      

، إنطالقا من شهر يناير الذي يسجل ادنى اتصاعدي اتدريجي خذ تقريبا شكالأتملحوظ، من شهر ألخر، حيث 

لتصل  ،بمحطة تغاط °C 01بمحطة أحمد الحنصالي و  °C 02.5القيم الشهرية بالمحطتين معا، وذلك ب 

بمحطة أحمد الحنصالي وبشهر يوليوز، بالنسبة لمحطة تغاط، وذلك بقيمة  °C 31.3ذروتها بشهر غشت ب 

 .، لتبدأ هذه القيم بالنزول تدريجيا، مرة أخرى إلى غاية شهر دجنبر°C 25.2لغت قصوى ب

 

 (:2012-1882)إستخالص القيم الحرارية العليا والدنيا بمحطتي أحمد الحنصالي وتغاط  -3

 

نوعية التساقطات  تلعب درجات الحرارة القصوى والدنيا إلى جانب اإلرتفاع، دورا مهما في تحديد    

كما تؤثر . إذ تعرف المناطق المرتفعة تساقطات ثلجية، يؤثر ذوبانها على الجريان المائي لألنهاربالحوض، 

ولهذا سنحاول دراسة هذه القيم الحرارية . الحرارة على التبخر النتح، وبالتالي على طبيعة وأهمية الجريان

بينان التطور الشهري لدرجات ي( 54-53)القصوى والدنيا بمحطتي أحمد الحنصالي وتغاط، والمبيانين رقم 

 :الحرارة القصوى والدنيا 
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 (3183-8813)درجات الحرارة العليا والدنيا بمحطتي أحمد الحنصالي وتغاط (: 81-86)رقم  اتالمبيان

 

 :الحرارة العليا بمحطتي تغاط وأحمد الحنصالي -3-1

ضعيفة، عموما بالمجاالت المرتفعة من الحوض، لكن ما يثير ن القيم الحرارية أجب اإلشارة أوال إلى ي    

حيث وصلت الحرارة . اإلنتباه إنطالقا من المعطيات المتوفرة، هو اإلرتفاع العام في درجات الحرارة العليا

. بشهر يوليوز بمحطة تغاط °C 49بشهر شتنبر بالنسبة لمحطة أحمد الحنصالي، و°C 45العليا القصوى إلى 

خالل شهر دجنبر بمحطة  °C 35كما أن معدل الحرارة العليا يبقى مهما، خالل فصل الشتاء حيث سجلت 

 .بمحطة تغاط °C 27.3أحمد الحنصالي و 

شهرا بأكملها بمحطة أحمد الحنصالي، فاق معدل  02أن ( 54-53)ويتضح أيضا من خالل المبيانين رقم 

طة تغاط، بمح °C 31أشهر  5بينما فاقت . °C 41أشهر فاقت  7، من بينها °C 31العليا  حرارتها الشهرية

وبالتالي سيساهم ذلك في الرفع من معدالت التبخر النتح، الذي سيؤثر .  °C 41 شهور تجاوزت 4من بينها 

 .الهيدرولوجي للمجرى خالل هذه الفترات السلوكبدوره على 

 :بمحطتي تغاط وأحمد الحنصالي دنياالحرارة ال -3-2

، بمحطة أحمد °C 01، أن معدل الحرارة الدنيا ال يتجاوز (54-53)رقم  ينمن خالل المبيان يتضح     

 °C 01خالل شهري يونيو ويوليوز ، في حين تجاوزت بمحطة تغاط  °C 01الحنصالي، حيث بلغت 

 (.°C 03.0)وغشت ( °C 03.7)بشهري يوليوز 

خالل شهر دجنبر، بمحطة أحمد  °C 1سجل أدنى معدل للحرارة الدنيا خالل فصل الشتاء، حيث وصل      

 -0، حيث بلغت °C 1أما الحرارة الدنيا المطلقة، فنزلت إلى أقل من . بمحطة تغاط °C 1.9الحنصالي و 
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حرارية قصوى  على العموم تعرف كال المحطتين معدالت. بمحطة تغاط -9بمحطة أحمد الحنصالي و 

 .، وكذا على طبيعة التساقطاتمهمة، األمر الذي سيكون له تأثير كبير على ظاهرة التبخر والنتح

VIII.  (:2011-1882)دراسة التبخر بمحطتي أحمد الحنصالي وتغاط 

ومن هنا تأتي أهمية . يؤثر التبخر بشكل كبير على الموارد المائية السطحية، ومن خاللها الجريان     

هذا العنصر الذي يشكل إحدى األليات األساسية في نظام الدورة المائية، بغية تقدير كميات المياه دراسة 

وسنعتمد في دراسة . المفقودة على المستوى السنوي والشهري، وبالتالي إستخالص الحصيلة المائية للحوض

 . هذا المؤشر على المعطيات اإلحصائية المسجلة بمحطتي أحمد الحنصالي وتغاط

 (:2011-1882)بمحطتي أحمد الحنصالي وتغاط  المعدل السنوي للتبخر -1

 سنعمل في هذه المرحلة على دراسة التبخر السنوي، باإلعتماد على المعطيات التي توفرها لنا محطتي   

 Bac، والتي إستعمل فيها مقياس (2104-0589)أحمد الحنصالي وتغاط، خالل السلسلة اإلحصائية 

Colorado ، دقيقذلك بشكل  وضحي( 55)والمبيان رقم : 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Bac Colorado  (8813-3181 )المعدل السنوي للتبخر بمحطتي أحمد الحنصالي وتغاط حسب (: 88)المبيان رقم 

 

وقد تميزت . من سنة ألخرى، ومن محطة ألخرى اواضح اوتذبذب اعرفت قيم التبخر السنوي تباين     

بينما تميزت الفترة بين . بقيم تبخر أقل من المعدل السنوي، وذلك بكلتا المحطتين 0553و 0589الفترة بين 

و  2114بتباين وإختالف كبير في توزيع قيم التبخر مابين المحطتين، لتسجل الفترة بين  2113و  0554
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 إال أن أعلى القيم قد تحددت في ،ا تجاوزت المعدل السنوي بالمحطتين معاقيم تبخر مهمة نوعا م 2104

سيكون له  هذاو. بمحطة أحمد الحنصالي 2115ملم سنة  2714بمحطة تغاط و  0555ملم سنة  2873

 .تأثير واضح على الموارد المائية بالحوض

 (:2011-1882)بمحطتي أحمد الحنصالي وتغاط  المعدل الشهري للتبخر -2

فكلما ارتفعت هذه األخيرة ،زادت الكميات المتبخرة  ،إن ظاهرة التبخر لها ارتباط وثيق بعامل الحرارة     

 .خالل الشهور الحارة وتبلغ ذروتها في يوليوز وغشت تعرف كمية كبرىلهذا فهي ، 

، كما (2109-0589)تميزت قيم التبخر الشهري بمحطتي أحمد الحنصالي و تغاط بالتباين واإلختالف     

وقد بلغت أعلى معدالت . أن القيم القصوى سجلت باألشهر الحارة، التي توافق في الغالب فصل الصيف

ملم بشهر غشت بمحطة تغاط، وذلك بفارق  349ملم بشهر يوليوز بمحطة أحمد الحنصالي و  370التبخر 

 .ملم 29

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bac Colorado  (8813-3183)حسب  أحمد الحنصالي وتغاطالمعدل الشهري للتبخر بمحطتي (:811)المبيان رقم 

 
شهر نونبر ودجنبر ويناير وفبراير، وهذا راجع إلنخفاض درجة نما سجلت القيم الدنيا للتبخر بأبي     

 .بينما تمثل باقي الشهور المرحلة اإلنتقالية بين الفترات الدنيا والعليا. الحرارة خالل هذه الفترة

بتبخر كميات مهمة من المياه خصوصا خالل أشهر فصل الصيف، نظرا لطول مدة  يتميز الحوض     

 .التشميس وإرتفاع درجة الحرارة، األمر الذي سينعكس سلبا على الموارد المائية بالحوض
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IX.   (:عالية مشرع الضحك)التبخر النتح المحتمل والحصيلة المائية بالحوض األعلى ألم الربيع 

مائية من إنجاز تحليل مفصل لتوزيع كميات التساقطات المطرية على المفقودات من تمكننا الموازنة ال    

النتح المحتمل، الرشح، الجريان، مع األخد بعين اإلعتبار إمكانيات حجز التربة للماء، خاصة  -جراء التبخر

 .جز المائيومن تم التمييز بين فترة الفائض وفترة الع( 2109. محمد لفول. )المخزون السهل اإلستعمال

 : Evapotranspiration potentielle( ETP)التبخر النتح المحتمل  -1

يعتمد في تقدير ظاهرة التبخر النتح المحتمل لمجال فيزيائي على مقاربات ممكنة، من خالل معادالت    

والنتح  تجريبة ونظرية، مع األخذ بعين اإلعتبار أن الظاهرة جد معقدة، حيث تجمع بين التبخر الفيزيائي

 ETPمن خالل القياسات الميدانية، تتعلق فقط بمحطات مجهزة، كما أن ( بملم) ETPفتقييم . البيولوجي للنبات

مناخي  ETPالنتح الفيزيولوجي لمساحة معينة ومحدودة، األمر الذي يستدعي تحديد  -المقاس يمثل التبخر

 (Mjejra,2015. )على مجال أوسع

و تورك  Thornthaiteإنطالقا من الدراسات العلمية التي قمنا بها، إتضح أن طريقتي تورنطوايت     

Turc هما األكثر إستعماال في الدراسات المناخية على المستوى العالمي والمغربي لحساب ،ETP  لكن،

تعمال هذه حال دون إس Turcغياب معطيات دقيقة حول الرطوبة وساعات التشميس بالنسبة لصيغة 

 .Thornthaiteالمعادلة، ولهذا تم التركيز فقط على معادلة 

 :(Thornthwait)معادلة تورنطوايت   -1-1

في البحث عن أحسن منهجية في التصنيفات المناخية  Thornthwait.1948))إختصت أعمال هذا الباحث 

جات الحرارة، من خالل النتح ألي منطقة على أساس در-على المستوى العالمي، ويعتمد في حساب التبخر

 :صيغته التالية

ETP = 16 (10 T/I)a .K 

ETP  :النتح المحتمل الشهري ب الملم -التبخر. 

T : المعدل الشهري للحرارة. 

I :  شهرا  02مؤشر الحرارة السنوي والذي يساوي مجموع المؤشرات الشهرية ل(i.) 

K: عامل تصحيحي إستنادا إلى الشهر وخط عرض مجال الدراسة. 

a :صيغة تقريبية                                          a = 0,16 * I + 0,5 

   I =         
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دجنبر نونبر أكتوبر شتنبر غشت يوليوز يونيو ماي أبريل مارس فبراير يناير

0,87 0,88 0,98 1,03 1,15 1,21 1,19 1,19 1,08 1,03 0,86 0,89 K

i = (0,2T  C°)1,514                                                                                   

  إلى الشهر وخط عرض منطقة الدراسة استناداعامل تصحيحي  k (:23)الجدول رقم 

 

 

 :Thorntwaitحسب طريقة  (ETP)تغيرات التبخر النتح المحتمل  -1-2

يتميز التبخر النتح المحتمل، مثله مثل درجات الحرارة، بتباين وإختالف من سنة ألخرى ومن شهر     

 :النتح  لنا هذا اإلرتباط بين درجات الحرارة والتبخر نيمثال (58-57) رقم ينوالمبيان آلخر

 
 

 

 

 

 

 

 

 النتح المحتمل ودرجات الحرارة بمحطتي أحمد الحنصالي وتغاط -التغيرات الشهرية للتبخر(:  813-818)رقم  ينالمبيان

 

منخفضة، من نونبر إلى تبرز النتائج المحصل عليها، أن الشهور التي تتميز بتسجيل درجات حرارة      

ملم،  94.9، عرفت كميات تبخر منخفضة مقارنة بباقي الشهور، وقد بلغت بمحطة أحمد الحنصالي أبريل

بينما بلغت كميات التبخر ذروتها، خالل أشهر فصل الصيف، . ، وذلك بفصل الشتاء95.2وبمحطة تغاط 

وبذلك تتأكد العالقة الوطيدة . طة تغاطملم بمح 919.9ملم بمحطة أحمد الحنصالي و  915.8والتي سجلت 

بين درجات الحرارة وكميات المياه المتبخرة، والتي سيكون لها إنعكاس قوي على الموارد المائية بالحوض، 

 (Mjejra.2015. )خصوصا في الفترات الجافة من السنة
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العجز الفائض المجموع دجنبر نونبر أكتوبر شتنبر غشت يوليوز يونيو ماي أبريل مارس فبراير يناير

512 70 76 36 17 7 5 14 32 56 59 69 71 P (mm)

977 23 37 72 108 185 188 137 91 55 39 22 19 ETP (mm)

-670 206 _ 47 39 -36 -91 -178 -183 -123 -59 1 20 47 52 P-ETP

641 95 92 40 29 11 10 20 38 63 71 79 93 P (mm)

952 22 34 68 115 177 190 140 88 49 34 20 17 ETP (mm)

-630 317 _ 73 58 -28 -86 -166 -180 -120 -50 14 37 59 76 P-ETP

الحوض األعلى 

ألم الربيع

حوض أم الربيع 

عالية تغاط

 :(عالية مشرع الضحك)للحوض األعلى ألم الربيع  Bilan Hydriqueالحصيلة المائية  -2

سنقوم في هذه المرحلة بمقاربة الميزانية المائية للحوض األعلى ألم الربيع، وحوض أم الربيع عالية     

ويرتكز تحديد الميزانية المائية، على مقارنة . محطة تغاط، وذلك بهدف تحديد فترات العجز والفائض المائي

المطرية الشهرية للتوزيع المجالي،  المعطيات الشهرية للتساقطات المطرية، التي توافق معدل التساقطات

 .Thorntwaiteالنتح التي سيتم حسابها بواسطة طريقة  -ومعطيات التبخر

تمكننا عالقة الربط ما بين معدالت التساقطات المطرية الشهرية والتبخر النتح، من التمييز ما بين فترات     

 : ئج الميزانية المائيةيمثل نتا( 28)الفائض والعجز المائي للمناخ، والجدول رقم 

 (عالية مشرع الضحك)الميزانية المائية بحوض أم الربيع عالية تغاط و الحوض األعلى ألم الربيع (: 31)الجدول رقم 
(8813-3183) 

 

من خالل النتائج المحصل عليها، أن هناك عالقة ترابط بين كميات العجز والفائض من جهة  تضحي   

 ، من جهة،، يوضحان(014-013)رقم  ينوالمبيان. والتساقطات المطرية والتبخر النتح من جهة أخرى

األعلى ألم  بحوض أم الربيع عالية تغاط و الحوض النتح المحتمل -العالقة بين التساقطات المطرية والتبخر

 إمتداد فترتي العجز والفائض المائي على طول السنة من جهة أخرى، و(عالية مشرع الضحك) الربيع

 .خالل السلسلة اإلحصائية المدروسة
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 (3183-8813)الحصيلة المائية بحوض أم الربيع عالية تغاط (: 812)المبيان رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (3183-8813)الحصيلة المائية بالحوض األعلى ألم الربيع (: 811)المبيان رقم 

 :، التمييز بين فترتين مختلفتين (014-013)رقم  ويمكننا من خالل المبيانين 

، األمر الذي النتح المحتمل -تكون فيها قيم التساقطات المطرية أعلى من قيم التبخر :فترة الفائض المائي  - 

ملم بحوض أم الربيع عالية  307ملم بمجموع الحوض األعلى ألم الربيع و  219أعطى فائض مائي ب 
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أشهر، وبالتالي تبقى الكميات التي  9كما تتطابق هذه الفترة مع الشهور الرطبة والتي تمتد على طول . تغاط

 . ، السطحية منها والجوفيةة بالحوضن الموارد المائيع ةالرئيسي ةتمثل الفائض المائي هي المسؤول

النتح المحتمل أكبر من قيم التساقطات المطرية،  -تكون خالل هذه الفترة قيم التبخر :فترة العجز المائي  -

. أشهر أيضا بالنسبة للحوضين معا 9والتي تتطابق مع الفترة التي تمتد من شهر ماي إلى أكتوبر، أي لمدة 

ملم بنفس الشهر بحوض  -081ملم بشهر يوليوز بمجموع الحوض األعلى ألم الربيع، و -083بلغ أقصاها 

 . ملم -971أم الربيع عالية تغاط، ليتحدد بذلك معدل العجز السنوي، بمجموع الحوض األعلى ألم الربيع في 
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 رابعال فصلخالصة ال

خلصنا من خالل هذا الفصل، الذي عملنا من خالله على تحديد الخصائص المناخية بالحوض األعلى ألم     

محطات مرجعية،  9، وذلك باإلعتماد على المعطيات المناخية التي توفرها (عالية مشرع الضحك)الربيع 

ى تساقطات مطرية مهمة، تختلف ، إلى أن هذا األخير يتلق(السنوية، الشهرية، اليومية)على كافة المستويات 

في توزيعها على المستوى الزمني والمجالي، إال أن عالية الحوض تبقى المزود األول، بتسجيلها لقيم سنوية 

وبالتالي هذه األهمية في التساقطات المطرية . ملم 293ملم وأدناها في  0494مهمة جدا تحدد أعالها في 

األحواض الفرعية التي تعمل بدورها على تغذية المجرى الرئيسي لواد ستقابلها وفرة في الموارد المائية، ب

 .أم الربيع

دراسة الحرارة والتبخر، نظرا لعالقتهما الوطيدة بالموارد المائية بأي حوض،  علىعملنا في المقابل    

والتي تبين لنا من خاللها أن الحوض األعلى ألم الربيع، يتميز بتبخر كميات مهمة من المياه خالل أشهر 

 .فصل الصيف نظرا لطول مدة التشميس وإرتفاع درجة الحرارة

قد تبين لنا من خالل النتائج المحصل عليها، على أن هناك إمتداد لفترتي أما بالنسبة للحصيلة المائية، ف   

حيث (. 2109-0589)الفائض والعجز المائي على طول السنة تقريبا، حسب السلسلة اإلحصائية المدروسة 

ملم، تمتد فترة  -971في ( عالية مشرع الضحك)تحدد معدل العجز السنوي بالحوض األعلى ألم الربيع 

ملم، وبالتالي تبقى  219أشهر، وفي المقابل تحدد الفائض المائي في  9ن ماي إلى أكتوبر أي لمدة العجز م

الكميات التي تمثل الفائض المائي، هي المسؤولة الرئيسية عن الموارد المائية بالحوض، السطحية منها 

يدرولوجي بالحوض اله السلوكوللتأكد من صحة ذلك سنعمل في الفصل الموالي على دراسة  .والجوفية

 .األعلى ألم الربيع
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 (عالية مشرع الضحك)الهيدرولوجي بالحوض األعلى ألم الربيع  السلوك:  خامس الفصل ال

 :قدمةم

بعد الدراسة المناخية التي أظهرت بالملموس التغايرية الكبيرة التي تميز الحوض سواء على المستوى      

الحوض، وبالتالي على  الزمني أو المجالي، فإنه من المؤكد أن هذه التغايرية ستؤثر على الجريان داخل

الهيدرولوجي، وفي هذا الصدد سنتناول بالدراسة والتحليل الوضعية الهيدرولوجية داخل حوض أم  السلوك

وبما أن هذه الدراسة ترتكز . الربيع، الذي يعتبر ثاني أكبر حوض بالمغرب على مستوى الموارد المائية

محطات  9على معطيات الصبيب التي توفرها أساسا على المعطيات الهيدرومترية، فسنعتمد في ذلك 

محطات، أربعة  01هيدرومترية، باإلضافة إلى المحطة الهيدرومترية المرتبطة بسد قصبة تادلة، أي 

محطات بأهم الروافد المغذية لهذا  6موزعة على المجرى الرئيسي ألم الربيع من العالية إلى السافلة، و

 .األخير

على  الرئيسي ألم الربيع وأهم روافده على تتبع وتحليل صبيب المجرى راسةسنعمل من خالل هذه الد     

الهيدرولوجي  السلوكوذلك بهدف تحديد طبيعة  ،(  ة،اللحظي ة،اليومي ة،الشهري ةالسنوي) كافة المستويات 

ل العواممن جهة، وتحديد أهم الروافد المغذية للمجرى الرئيسي ألم الربيع من جهة ثانية، دون إغفال 

التهيئة الهيدرولوجية المتمثلة في السدود، والخصائص خصوصا  ،تغير السلوك الهيدرولوجيالمؤثرة في 

  .المناخية المميزة للحوض

I. ( :عالية مشرع الضحك)التجهيز الهيدرومتري بالحوض األعلى ألم الربيع تذكير ب 

، وذلك بتشييد أول سد 0991منذ لقد عرف الحوض األعلى ألم الربيع، بداية التهيئة الهيدرومترية     

سنة تم تهيئة أول محطة هيدرومترية على المجرى الرئيسي  01والمتمثل في سد قصبة تادلة، وبعد ذلك ب 

، للتوالى بعد ذلك عمليات تهيئة المحطات الهيدرومترية 0991ألم الربيع، وهي محطة دشر الواد سنة 

إال . محطات هيدرومترية 01لتي تحددت في مجموعها في بالمجرى الرئيسي ألم الربيع وبأهم روافده، وا

أن التغايرية المناخية الزمانية والمجالية، التي يعرفها الحوض باإلضافة إلى فترات الجفاف التي شهدها 

المغرب، ساهمت في تهيئة سلسلة من السدود، التي أثرت بشكل كبير على اإلشتغال الهيدرولوجي بالحوض 

 .ر مباشر للتدخالت البشرية، وبالتالي التحكم في الجريان والسلوك الهيدرولوجيالذي أصبح تحت تأثي
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II.  (:2012-1391)الدراسة السنوية للصبيب بالحوض األعلى ألم الربيع 

سنعمل على دراسة الجانب الهيدرولوجي في عالقته بالمناخ، خاصة التساقطات المطرية بإعتبارها     

الهيدرولوجي بالحوض األعلى ألم الربيع،  السلوكت التي يعرفها الصبيب والمسؤول األول على كل التغيرا

وسنقوم بذلك من خالل التفصيل في هذه الدراسة، بالنسبة لكل حوض فرعي على حده، حسب المحطة أو 

 .المحطات الهيدرومترية التي يتوفر عليها

 (:2012-1391)التوزيع السنوي للصبيب بالحوض األعلى ألم الربيع  -1

نهدف إلى تحديد طبيعة التوزيع السنوي للصبيب، باإلعتماد على المعطيات التي توفرها المحطات    

الهيدرومترية ، وتحليل تغيراته خالل فترات زمنية مختلفة، حسب مدة إشتغال كل محطة، وذلك مابين 

  .المجرى الرئيسي ألم الربيع واألحواض الفرعية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

تغايرية معدالت الصبيب السنوي بالمجرى الرئيسي ألم الربيع (: 101)المبيان رقم   

 

 

تغايرية معدالت الصبيب السنوي بحوض (: 101)المبيان رقم 

(2012-1311)سرو   
 

 

 

يب السنوي بحوض تغايرية معدالت الصب(: 101)المبيان رقم 

(2012-1311)أمنكوس   
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، على أن (019-019 رقم اتالمبيان)نسجل على المستوى السنوي للصبيب بالمجرى الرئيسي ألم الربيع    

هذا األخير يعرف تغايرية في التوزيع على المستوى الزمني، وذلك عبر مجموعة من الفترات التي ساهمت 

عكس أيضا على التوزيع المجالي، مابين فيها التغايرية المناخية والتدخالت البشرية بالمجرى، األمر الذي إن

 .عالية الحوض وسافلته

يتميز المجرى الرئيسي ألم الربيع، بتغذية مهمة من مجموعة من الروافد، أهمها واد سرو، الذي يزوده    

 0910ث، وحوض واومنة ب\9م 1999وحوض درنة ب . ث\9م 2990بقيم صبيب سنوي مهمة جدا بمعدل 

وهذا ما سنحاول تأكيده من . مقاسةاللتغذية الموسمية لمجموعة من الروافد غير ث، هذا دون إغفال ا\9م

 .خالل إستخالص القيم العليا للصبيب السنوي

 :إستخالص القيم العليا للصبيب السنوي بالحوض األعلى ألم الربيع -2

هيدرولوجية، إن فكرة إستخراج أعلى صبيب سنوي، هي إحدى أهم المعايير المعتمدة في الدراسات ال     

لمعرفة درجة تدبدب الصبيب، وتحديد أهم القيم المسجلة طيلة المدة الزمنية المدروسة، حيث تعكس هذه 

 . األخيرة قوة الجريان بالمجاري المائية

-001رقم  اتالمبيان)يتأكد من خالل توزيع القيم العليا للصبيب السنوي، بالمجرى الرئيسي ألم الربيع     

 99و ث بسافلة الحوض \9م 919اإلشارة إليه، حيث سجل قيم عليا مهمة جدا، بلغ أعالها سبقت  ، ما(001

ويمكن تفسير هذا الفارق المهم، بتراكم . ث\9م 012بعالية الحوض، أي بفارق مهم جدا يتحدد في ث \9م

د المغذية للمجرى الرواف الصبيب من العالية نحو السافلة، باإلضافة إلى أهمية القيم العليا التي تسجلها أهم

ث \9م 0292ث بحوض سرو، و \9م 00090ث بحوض أمنكوس، و \9م 0999، والتي بلغ أعالها الرئيسي

 .ث بحوض درنة\9م 1690بحوض واومنة، و

تغايرية معدالت الصبيب السنوية بحوض (: 103)المبيان رقم 

(2012-1311)درنة   
 

 

 

 

 

تغايرية معدالت الصبيب السنوي بحوض (: 101)المبيان رقم 

(2012-1311)واومنة   
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لرئيسي ألم توزيع القيم العليا للصبيب السنوي بالمجرى ا(: 110)المبيان رقم 

 الربيع 

 

توزيع القيم العليا للصبيب السنوي بحوض (: 111)المبيان رقم 

(2012-1311)سرو  
  

 

توزيع القيم العليا للصبيب السنوي بحوض ( 119)المبيان رقم 

2012-1311)واومنة   

) 
 

توزيع القيم العليا للصبيب السنوي درنة(: 112)المبيان رقم   

 (1311- 2012  

) 
 

 

 

 

 

 

توزيع القيم العليا للصبيب السنوي ( : 112)المبيان رقم 

(2012-1311)بحوض أمنكوس   
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هيدرولوجي ألهم ال السلوكالهيدرولوجي بالمجرى الرئيسي ألم الربيع، رهين ب السلوكوبهذا نستنتج أن    

روافده، هذا دون إغفال الدور المهم الذي تلعبه مجموعة من العيون، ذات األصل الكارستي في تغذية 

يحيى . )ث\9م 2969المجرى الرئيسي ألم الربيع، من أهمها عيون أم الربيع التي يصل صبيبها إلى حوالي 

 (0110. الخالقي

 (:2012-1391)األعلى ألم الربيع بالحوض  ترددات القيم العليا للصبيب السنوي -9
 

سنعمل على دراسة ترددات القيم السنوية العليا التي سبق تحديدها، باإلعتماد دائما على أحد القوانين     

اإلحصائية التي وضعها مجموعة من العلماء المتخصصين في المناخ والهيدرولوجيا، والتي سبق التفصيل 

 .فيها في المحور الخاص بالمناخ

وأيضا تحديد فترات رجوعها، بمعنى هل هذه القيم  يمكننا من خاللها تحديد السنوات الرطبة والجافة حيث

كما يمكن أن نسجل، ...،(0\01)، أو كل عشر سنوات (0\9)، أو كل خمس سنوات (0\0)تتكرر كل سنتين 

يتم إعتمادها  في ، وهي التي (0\011)سنة  011كما سبقت اإلشارة، قيم إستثنائية، تتكرر مرة في كل 

 .الغالب في مشاريع التهيئة الهيدرولوجية

نتائج تردد أعلى قيم الصبيب السنوي بالمجرى الرئيسي ألم  (001-009)من خالل المبيانات رقم  نورد    

الربيع، وبأهم روافده المدروسة، وذلك بعد تجربة مجموعة من القوانين اإلحصائية، كان أفضلها وأكثرها 

 : Racine normaleو  Ln normaleمع معطيات الصبيب، قانون إنسجاما 
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  توزيع ترددات القيم العليا للصبيب السنوي بالحوض األعلى ألم الربيع(:  121-111)رقم  اتالمبيان
 

الرئيسي ألم الربيع أو  يتبين أن القيم العليا للصبيب السنوي، تتوزع بشكل متباين سواء بالمجرى      

بروافده، حيث يمكننا من خالله التمييز بين السنوات اإلستثنائية والرطبة والتي تتركز بعالية المنحنى، 

بينما تتمركز باقي القيم العليا . وأيضا تحديد أهم السنوات شبه الجافة والجافة، والتي توجد بسافلة المنحنى

المحطات تقريبا، باستثناء محطة قصبة تادلة التي تمثل أطول مدة  ،بجميع 1.5و  1.5-األكثر ترددا بين 

 .1و  2-زمنية مدروسة، والتي تتركز أغلب قيمها بين 
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 ث\3ب مفترات رجوع القيم العليا للصبيب السنوي بالحوض األعلى ألم الربيع (: 22)الجدول رقم 

 

 

، أن أعلى القيم السنوية المسجلة بالمجرى (09)بالجدول رقم يتأكد من خالل النتائج المحصل عليها      

، وقد سجلت مرة 0\91و  0\011الرئيسي ألم الربيع وبأهم روافده، تحددت فترات رجوعها على التردد 

واحدة، وبالتالي يمكن إعتبارها حاالت إسثتنائية، لكن في حالة رجوعها ستؤثر بشكل كبير على السلوك 

، أي أن هذه القيم ستسجل مرة كل 0\0ا تحددت القيم العليا األكثر ظهورا على التردد بينم. الهيدرولوجي

سنتين، وبالتالي يجب أخدها بعين اإلعتبار، ألنها هي األكثر ترددا وأيضا المسؤولة عن تغيرات السلوك 

 .الهيدرولوجي، سواء بالمجرى الرئيسي ألم الربيع أو بأهم روافده الفرعية

III. ي للصبيب بالحوض األعلى ألم الربيعالتوزيع الشهر: 

إذا كانت الدراسة السنوية للصبيب تعطينا فكرة عامة حول تغيرات الصبيب بالمجرى الرئيسي وبأهم     

روافده، فإن الدراسة الشهرية ستمكننا من تحديد طبيعة توزيع قيم الصبيب داخل السنة الواحدة، وذلك من 

سنعمل على  .ها كل شهر على حده، خالل المدة الزمنية المدروسةخالل تحديد كميات الصبيب التي عرف

تدقيق الدراسة أكثر، بدراسة وتحليل تغيرات الصبيب الشهري، وذلك بهدف الوقوف على الشهور األكثر 

 :الهيدرولوجي، بالمجرى الرئيسي ألم الربيع وبأهم روافده المدروسة السلوكتأثيرا في تغير 

 : شهري بالحوض األعلى ألم الربيعتوزيع معدالت الصبيب ال -1

يعبر عن معدل صبيب كل شهر داخل السلسلة اإلحصائية، ونهدف من خالله إلى إبراز وتحديد أهم    

الشهور التي سجلت صبيبا قويا، يحتمل أن يكون السبب في تغير السلوك الهيدرولوجي، سواء بالمجرى 

 .الرئيسي ألم الربيع أو باألحواض الفرعية

 

 الترددات 1/2 1/5 1/10 1/20 1/50 1/100

سنة 100 سنة 10  سنة 20  سنوات 10  سنوات 1  ث\9الصبيب م فترات الرجوع سنتين   

 محطة تامشاشات 0 199 691 9 0999 -

 محطة تغاط 09 10 9199 9992 2091 9990

 محطة دشر الواد 6690 00699 09690 09999 019 -

 محطة تادلة 2192 009901 06996 011902 060 919

الضحك محطة مشرع 6999 00992 09199 09299 06191 022  

 محطة لهري 690 01 0092 0992 01 -

 محطة شاشا نملح 0099 9992 9199 2190 9990 00092

 محطة تاغزوت 999 690 296 0099 0999 09

 محطة تاكزيرت 0090 0290 0092 0692 9096 9990

 محطة موالي بوزكري 0090 0992 9992 1199 16 -
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معدل الصبيب الشهري بحوض واومنة (: 121)المبيان رقم 

(1311-2012)  

 

 

معدل الصبيب الشهري بحوض درنة (: 123)المبيان رقم 

(1311-2012)  

 

 

  

معدل الصبيب الشهري بحوض سرو (: 121)المبيان رقم 

(1311-2012)  

 

 

 

معدل الصبيب الشهري بحوض (: 121)المبيان رقم 

(2012-1311) أمنكوس  

 

 

 

معدل الصبيب الشهري بالمجرى الرئيسي ألم الربيع(: 121)المبيان رقم   
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تباين وإختالف في توزيع قيم الصبيب الشهري، من شهر ألخر ومن محطة ألخرى  يتضح أن هناك      

حيث أن أعلى القيم الشهرية تسجل خالل الفترة الممتدة من شهر نونبر إلى  ،مابين عالية الحوض وسافلته

كما يتبين على . الرئيسي ألم الربيع أو بروافده شهر ماي، مع تركزها بشهر فبراير، سواء بالمجرى

المستوى المجالي أن أعلى القيم الشهرية، سجلت بمحطة قصبة تادلة، عوض محطة مشرع الضحك التي 

بينما تسجل . الهيدرولوجي السلوكوهذا يؤكد درجة تأثير التدخالت البشرية، على . توجد بسافلة الحوض

حيث نجد أن محطة تامشاشات تسجل أعلى قيمها، خالل شهر مارس فقط  أدنى القيم دائما بعالية الحوض،

 . وذلك نتيجة ذوبان الثلوج خالل هذه الفترة

لكن للتدقيق في ذلك، سنحاول الخوض أكثر في التحليل، حتى نتمكن من اإلحاطة بشكل دقيق بجميع     

تحديد معامل الصبيب  خاللعلى ألم الربيع، وذلك من حيثيات وخصائص الصبيب الشهري بالحوض األ

 .لتحديد طبيعة نظامها الهيدرولوجيوذلك وبأهم روافده ،  ،الشهري بالمجرى الرئيسي ألم الربيع

 

 Coefficient Mensuel de  (CMD):معامل الصبيب الشهري بالحوض األعلى ألم الربيع -2

Débit 

 (CMD)معامل الشهري للصبيب لفهم دقيق لخصائص التوزيع الشهري للصبيب، سنعمل على حساب ال     

وهو حاصل قسمة معدل الصبيب الشهري على معدل الصبيب السنوي للسلسلة اإلحصائية 

(Bouanani,2009 ( والذي سيساعدنا على فهم أدق لطبيعة النظام الهيدرولوجي ،(Régime 

Hydrologique (السائد بالحوض األعلى ألم الربيع ومقارنته باألحواض الفرعية ، : 

 

CMD = 

 

نميز من خالل النتائج المحصل عليها، بين فترتين مختلفتين للسلوك الهيدرولوجي، سواء بالمجرى     

 :الرئيسي ألم الربيع أو بروافده 

وقد بلغ بها أعلى . أشهر من شهر دجنبر إلى شهر أبريل 9فترة تتميز بوفرة الموارد المائية، تمتد لمدة   -

وذلك خالل  ث، بعالية المجرى الرئيسي ألم الربيع، بمحطة تامشاشات\9م 0999معامل للصبيب الشهري 

 .شهر مارس الذي يصادف ذوبان الثلوج

 

 معدل الصبيب الشهري

 المعدل العام للصبيب
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بمحطة  CMD))معامل الصبيب الشهري (: 190)المبيان رقم 

 (2012-1311)تامشاشات 

 

 

 بمحطة تغاط  CMD))معامل الصبيب الشهري (: 191) المبيان رقم 

(1311-2012)  

 

 بمحطة دشر الواد CMD))معامل الصبيب الشهري ) (: المبيان رقم 

 (1312-1331)  

 

 بمحطة قصبة تادلة CMD))معامل الصبيب الشهري ) (: المبيان رقم 

(1391-2012)  

 

  

  

بمحطة مشرع  CMD))معامل الصبيب الشهري (: 192) المبيان رقم 

 (2012-1311)الضحك 

 

 

 بمحطة لهري CMD))معامل الصبيب الشهري (: 191)المبيان رقم 

(1311-2012)  

 

بمحطة دشر  CMD))معامل الصبيب الشهري (: 192) المبيان رقم 

 (1331-1312) الواد

 

 

بمحطة قصبة  CMD)معامل الصبيب الشهري (: 199) المبيان رقم 

 (2012-1391) تادلة
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ث في توزيع وأهمية قيمها، حيأشهر المتبقية، والتي تختلف  2فترة تتميز بندرة الموارد المائية، تمثلها  -

كما يتبين أن محطة تغاط . أن نصنف شهري ماي ونونبر ضمن الفترة اإلنتقالية بين الوفرة والندرة يمكن

على المجرى الرئيسي ألم الربيع، سجلت أكبر معامل شهري خالل فترة الندرة، وذلك بشهري غشت 

ات الفرشة الكارستية وإيتاو ويوليوز ويمكن تفسير ذلك كما سبقت اإلشارة بنشاط ظاهرة العواصف الرعدية

 .اللياسية بعالية محطة تغاط

نستنتج إذن أن النظام الهيدرولوجي بالحوض األعلى ألم الربيع، يتميز بالتباين واإلختالف مابين الشهور      

كما أن النظام . التي تعرف وفرة في الموارد المائية، والشهور التي تعرف نقص في الموارد المائية

، باإلضافة إلى م فيه إزدواجية التغذية، المتمثلة في التساقطات المطرية والثلجية والرعديةالهيدرولوجي تتحك

 .الطبيعة الكارستية التي تساهم في ديمومة الصبيب

 شاشا نملح CMD))معامل الصبيب الشهري (: 191)المبيان رقم 

 (1311-1331)  

 

 بمحطة تاغزوت CMD))معامل الصبيب الشهري (: 191) المبيان رقم 

(1311-2012)  

 

  

  

 بمحطة تاكزيرت CMD))معامل الصبيب الشهري (: 191)المبيان رقم 

 (1311-1331)  

 

بمحطة موالي  CMD))معامل الصبيب الشهري (: 193) المبيان رقم 

 (2012-1311)بوزكري 
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غشت 0.44 فبراير 1.84 7 5 لهري

غشت 0.23 فبراير 2.32 7 5 شاشا نملح

يوليوز 

غشت 

شتنبر

0.29 فبراير 2.47 7 5 تاغزوت حوض واومنة

غشت 0.18 فبراير 2.38 7 5 تاكزيرت

يوليوز 0.48 فبراير 1.93 7 5 موالي بوزكري

غشت 0.14 مارس 2.93 7 5 تامشاشات حوض أمنكوس

شتنبر 0.63 مارس 1.52 7 5 تغاط حوض أم الربيع عالية تغاط

غشت 0.46 فبراير 1.87 7 5 دشر الواد حوض أم الربيع عالية دشر الواد

غشت 0.56 فبراير 1.68 7 5 تادلة حوض أم الربيع عالية تادلة

غشت 0.36 فبراير 2.13 7 5 مشرع الضحك
 الحوض األعلى ألم الربيع 

عالية مشرع الضحك يع
رب
 ال
ألم

ي 
س
ئي
ر
 ال
ى
جر

م
ال

ية
ع
فر
 ال
ض

وا
ح
أل
ا

فترة المياه الدنيا
أعلى معامل 

)م³\ث(
الشهور األحواض المدروسة

أدنى معامل 

)م³\ث(
الشهور

المحطات 

هيدرومترية ال

حوض سرو

حوض درنة

فترة المياه العليا

 (عالية مشرع الضحك)بالحوض األعلى ألم الربيع  CMD))معامل الصبيب الشهري نتائج (: 90)الجدول رقم    

 

هيدرولوجي مطري ثلجي الهيدرولوجي بالحوض األعلى ألم الربيع، يتميز بنظام  السلوكنستنتج إذن أن     

 .ذو تأثير كارستي وبشري خاصة في السافلة

IV.  ( :2012-1391)التوزيع اليومي للصبيب بالحوض األعلى ألم الربيع 

يومي، سنعمل خالل هذه المرحلة على التدقيق والتفصيل أكثر في دراسة وتحليل معطيات الصبيب ال     

حيث غالبا ما نجد صبيب شهري مهم ،قد سجلته المحطة خالل يوم واحد فقط، وبالتالي البد من تحديد األيام 

. التي سجلت أعلى صبيب طيلة الفترات المدروسة، وأيضا تحديد األحواض التي تسجل أعلى القيم اليومية

 .لوجيالهيدرو السلوكوالتي من المحتمل أن تكون مسؤولة بشكل مباشر عن 

  Les Débits Journaliers Classés :بالحوض األعلى ألم الربيع   (DJC)الصبيب اليومي المرتب  -1

، سنعمل على الهيدرولوجي بالحوض األعلى ألم الربيع السلوكلتدقيق الدراسة أكثر في كل ما يتعلق ب    

زلي من أعلى قيمة مسجلة إعادة ترتيب قيم الصبيب اليومي للمحطات العشرة المدروسة، وذلك بشكل تنا

والهدف من ذلك هو تحديد طبيعة توزيع . طيلة المدة الزمنية المرجعية بالنسبة لكل محطة، إلى أدنى قيمة

 .الصبيب اليومي بالمجرى الرئيسي ألم الربيع وبروافده الثانوية وبالتالي تحديد فترات الصبيب العليا والدنيا
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بمحطة  بمحطة (DJC) الصبيب اليومي المرتب (: 120)المبيان رقم 

 (2012-1311)تامشاشات 

 

 

 بمحطة تغاط  (DJC) الصبيب اليومي المرتب (: 121)المبيان رقم 

(1311-2012)  

 

 بمحطة دشر الواد (DJC)  الصبيب اليومي المرتب(: 122)المبيان رقم 

 (1312-1331)  

 

بمحطة قصبة  (DJC) الصبيب اليومي المرتب (: 129)المبيان رقم 

 (2012-1391) تادلة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

بمحطة مشرع  (DJC) الصبيب اليومي المرتب : (122)المبيان رقم 

 (2012-1311)الضحك 

 

 

 بمحطة لهري (DJC) الصبيب اليومي المرتب (: 121) المبيان رقم 

(1311-2012)  
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أن توزيع الصبيب اليومي المرتب، يتميز بتباين وإختالف زماني ( 019-011)يتبين من خالل المبيانات     

، أو بين (عالية وسافلة)ومجالي كبير جدا، ما بين القيم العليا والدنيا ،سواء بالمجرى الرئيسي ألم الربيع 

 : يلخص لنا أهم مميزات الصبيب اليومي المرتب ( 90)والجدول رقم . األحواض الفرعية المغذية له

 

 

 

 

 

 

بمحطة موالي   (DJC) الصبيب اليومي المرتب (: 123)المبيان رقم 

 (2012-1311)بوزكري 
 

(1311-2012)  

 
 

  

 شاشا نملح (DJC) الصبيب اليومي المرتب (: 121)المبيان رقم 

 (1311-1331)  

 

 بمحطة تاغزوت (DJC) الصبيب اليومي المرتب (: 121)المبيان رقم 

(1311-2012)  

 

 

بمحطة   (DJC) الصبيب اليومي المرتب (: 121)المبيان رقم 

 (2012-1311) تاكزيرت
 

(1311-2012)  

 
 



0201-0202   (6142-4391) الهيدرومناخي اإلشتغال( الضحك مشرع عالية) الربيع ألم األعلى الحوض:  الثاني القسم  
 

2021 \لحلو نادية  161  

 

 مميزات الصبيب اليومي المرتب بالحوض األعلى ألم الربيع(:  31)ل رقم الجدو

 

 :اليومي على المستوى السنوي  إستخالص القيم العليا للصبيب -2

لتدقيق الدراسة أكثر في خصائص الصبيب اليومي للحوض األعلى ألم الربيع وروافده، سنعمل على      

. إستخراج وتحديد القيم العليا للصبيب اليومي على المستوى السنوي، وذلك بجميع المحطات الهيدرومترية

وي طيلة المدة والهدف من ذلك هو الوقوف على أعلى صبيب يومي مرجعي مسجل على المستوى السن

الزمنية المرجعية، بالنسبة لجميع المحطات الهيدرومترية سواء على مستوى المجرى الرئيسي ألم الربيع أو 

 .بالروافد الثانوية

تبرز النتائج المحصل عليها، أن القيم العليا للصبيب اليومي السنوي المسجل بالمجرى الرئيسي ألم     

 22مرة، طيلة الفترات الزمنية المدروسة والتي يتحدد اطولها في  ث أكثر من\9م 111الربيع، تجاوزت 

ث بمحطة دشر الواد خالل \9م 0121، و0969ث بمحطة تادلة بشهر دجنبرسنة \9م 0991بلغ أعالها . سنة

نفس الشهر ونفس السنة، لتتحدد أعلى القيم اليومية السنوية خالل الفترة المشتركة بين جميع المحطات في 

بينما سجلت محطتي تغاط وتامشاشات اللتان توجدان بعالية . 0929بمحطة مشرع الضحك سنة  ث\9م 291

 . ، ادنى القيم العليا اليوميةحوضال

عدد 

األيام 

تحت 

 المعدل

عدد األيام 

فوق 

 المعدل

المعدل 

 اليومي

م)
9

 (ث\
 تاريخال

قيمة  دنىأ

م)
9

 (ث\
 التاريخ

أعلى قيمة 

م)
9

 (ث\
المحطات 

 الهيدرومترية
األحواض 

 المدروسة
  

10634 3966 2.5 
مرة  00تردد 

0112سنة   
 لهري 93.4 2010/03/09 0.24

 حوض سرو

ية
ع

فر
 ال

ض
وا

ح
أل
ا

 

11514 3086 7.6 
مرة  02تردد 

0112سنة   
 شاشا نملح 513 2003/12/10 0.26

 حوض واومنة تاغزوت 107 1996/01/31 0,03 1997/03/20 1 2778 11822

12795 3265 2.85 
مرات  2تردد 

0922سنة   
 تاكزيرت 167 2003/12/10 0

 نةحوض در

12013 4047 4.96 - 0 2003/12/10 178 
موالي 

 بوزكري

 حوض أمنكوس تامشاشات 73.7 2010/03/08 0.01 1983/09/29 0.68 4353 9882

 تغاط 310 2010/02/21 4.96 2007/03/26 15.02 3507 8903
حوض أم الربيع 

 عالية تغاط

ع
بي

لر
 ا
ألم

ي 
س

ئي
لر

 ا
ى

جر
لم

ا
 

 دشر الواد 1080 1963/12/18 5.66 1993/08/15 5. 29 4015 11680
حوض أم الربيع 
 عالية دشر الواد

 تادلة 1390 1963/12/19 0.05 2014/02/29 34.2 7539 20931
حوض أم الربيع 

 عالية تادلة

11829 4231 24 2002/08/29 0.06 1979/02/14 834 
مشرع 

 الضحك

مجموع الحوض 
األعلى ألم الربيع 

عالية مشرع 

 الضحك
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ي بالمجرى الرئيسي ألم الربيع أعلى صبيب يومي على المستوى السنو(: 110)المبيان رقم   

 

 

 

 أعلى صبيب يومي على المستوى السنوي(: 111)المبيان رقم 

(2012-1311)بحوض سرو   

 

 

 أعلى صبيب يومي على المستوى السنوي(: 119) المبيان رقم 

(2012-1311)بحوض واومنة   
 

 

 

 أعلى صبيب يومي على المستوى السنوي(: 112) المبيان رقم 

(2012-1311)حوض درنة  ب  

 

 

  

 أعلى صبيب يومي على المستوى السنوي(: 112)المبيان رقم 

(2012-1311)بحوض أمنكوس   
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يم لكن على العموم يمكن تفسير أهمية القيم اليومية العليا، التي سجلها المجرى الرئيسي ألم الربيع، بأهمية الق

ث بحوض \9م 929اليومية التي سجلتها الراوفد الرئيسية المغذية للمجرى، والتي بلغ أعالها على التوالي 

 .ث بحوض درنة الذي يغذي السافلة\9م 022ث بحوض واومنة، و\9م 012سرو و

 
تغرقها السؤال المطروح، هو ماهي فترات ظهور هذه القيم العليا للصبيب؟ ماهي المدة الزمنية التي تس    

هذه الكميات المائية داخل المجرى؟ وهل هذه القيم العليا هي قيم عابرة؟ إستثنائية أم عادية؟ ماهي درجة 

تكرار وتردد هذه القيم داخل المجرى؟ وهذا ما سنحاول اإلجابة عليه بدراسة أخرى أكثر دقة للصبيب 

 .اليومي

 
 : ريإستخالص القيم العليا للصبيب اليومي على المستوى الشه -9

تكمن الغاية وراء إستخراج هذا األخير، في التدقيق أكثر في توزيع الصبيب اليومي بالمجرى الرئيسي ألم   

الربيع من العالية إلى السافلة وأيضا من حوض آلخر وتحديد الشهور التي تتلقى أعلى صبيب يومي، والذي 

 .من شأنه أن يسهم في تغير السلوك الهيدرولوجي

، أن المجرى الرئيسي ألم الربيع، يسجل صبيب يومي مهم (099-099)رقم  اتالل المبيانيتبين من خ    

طول السنة تقريبا، مع تباين وإختالف في توزيعه من شهر ألخر ومن محطة ألخرى، خاصة في مقاربة 

، ث بمحطة قصبة تادلة\9م 0991سجلت أعلى القيم بشهري دجنبر ومارس، وقد بلغ أعالها . عالية وسافلة

 .0969بشهر دجنبر سنة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أعلى صبيب يومي على المستوى الشهري بالمجرى الرئيسي ألم الربيع (: 111)المبيان رقم    
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وهذا اإلختالف والتباين في توزيع الصبيب اليومي على المستوى الشهري، نسجله أيضا باألحواض      

، يتبين أن هناك إختالف كبير في توزيع القيم اليومية، (096المبيان رقم )الفرعية المدروسة، فبحوض سرو 

وهذا يؤكد ماتم التوصل إليه على . محطة ألخرى، إال أن أعلى القيم تسجل أيضا بشهر دجنبر ومارسمن 

أما بالنسبة لحوض واومنة، . مستوى المجرى الرئيسي، الذي يعتبر حوض سرو من أهم الروافد المغذية له

م اليومية، طيلة الفترة فسجل أعلى قيمه اليومية بشهري دجنبر ويناير، كما سجل شبه توازن في توزيع القي

الممتدة من شهر ماي إلى شهر أكتوبر، مع إرتفاعها نوعا ما بشهري يوليوز وغشت، نتيجة العواصف 

بينما نسجل تبيان وإختالف أيضا في توزيع الصبيب اليومي بحوض درنة، من شهر  .الرعدية بالمنطقة

 . ألخر ومن محطة ألخرى، مابين العالية والسافلة

نستنتج أنه كلما دققنا الدراسة أكثر في تحليل الصبيب، كلما تبين لنا شدة تعقيد اإلشتغال وبهذا     

 .الهيدرولوجي بالحوض األعلى ألم الربيع، في إطار عالقته دائما بالتغايرية المناخية والتدخالت البشرية

 

 

 أعلى صبيب يومي على المستوى الشهري(:  111)المبيان رقم 

(2012-1311)وض سرو بح  

 (1311-2012)  

 

 

 أعلى صبيب يومي على المستوى الشهري(:  111)المبيان رقم 

(2012-1311)بحوض واومنة   
 

 

 

بحوض  المستوى الشهريأعلى صبيب يومي على (:  113)المبيان رقم 

(2012-1311)درنة    

 

 

  

 أعلى صبيب يومي على المستوى الشهري(: 111) المبيان رقم 

(2012-1311)بحوض أمنكوس   

 (1311-2012)  
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 :ى ألم الربيعترددات القيم العليا للصبيب اليومي السنوي وحساب فترات رجوعها بالحوض األعل -2

 
كما سبقت اإلشارة فدراسة الترددات، تعتبر من أهم األدوات اإلحصائية، التي تمكننا من اإلجابة على     

التي عرفت ، التعرف على السنوات الهيدرولوجي، وأيضا من أجل السلوكمجموعة من التساؤالت المتعلقة ب

قيم العليا ال الل هذه المرحلة على دراسة ترددسنحاول خلهذا  .معينة سنواتخالل أعلى صبيب يومي تردد 

لمعرفة درجة  المسجل بالمجرى الرئيسي ألم الربيع وبأحواضه الفرعية، وذلك ،للصبيب اليومي السنوي

 :تمثل أهم النتائج المحصل عليها ( 069-061)والمبيانات رقم  . تكرارها داخل الحوض
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إنطالقا من النتائج المحصل عليها، من خالل توزيع ترددات القيم العليا للصبيب اليومي بالمجرى    

نسجل غياب اإلنتظام وتباين في . Ln Normaleالرئيسي ألم الربيع وبأهم روافده الفرعية، حسب قانون 

ى الرئيسي وبالروافد، حيث توزعت تقريبا عبر مجموعة من التوزيع ما بين القيم العليا والدنيا، بالمجر

الفترات، يمكن أن نميز فيها بين السنوات الرطبة اإلستثنائية، والرطبة، وشبه الرطبة، وشبه الجافة، 

 .والجافة، وأيضا تحديد فترات رجوعها

 (عالية مشرع الضحك)لربيع بالحوض األعلى ألم افترات رجوع القيم العليا للصبيب اليومي ( : 92)الجدول رقم 

 الترددات 1/2 1/5 1/10 1/20 1/50 1/100

سنة 100 سنة 10  سنة 20  سنوات 10  سنوات 1   فترات الرجوع سنتين 

 محطة تامشاشات 699 0992 0190 9199 9091 2191
 محطة تغاط 2990 09092 02196 091 09199 901

 محطة دشر الواد 09999 192 21999 91190 0190 -
 محطة تادلة 280.6 508 692.7 894.7 1193 1400

 محطة مشرع الضحك 00096 99991 990 62199 219 -
 محطة لهري 2990 09092 02196 091 09199 901
 محطة شاشا نملح 01991 01099 02191 96690 19191 92290
 محطة تاغزوت 0699 9192 9199 69 9299 01296

 محطة تاكزيرت 1992 2999 00290 09192 06299 -
 محطة موالي بوزكري 9991 9292 09690 02299 - -

  

  

 Lnحسب قانون ( عالية مشرع الضحك)توزيع ترددات أعلى صبيب يومي سنوي بالحوض األعلى ألم الربيع (:  162-161)رقم  اتالمبيان

Normale 
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، فترات رجوع القيم العليا للصبيب اليومي بالمجرى الرئيسي ألم الربيع (90)يمثل الجدول رقم      

، 0\011و  0\91وبروافده، حيث يتبين أن أعلى القيم اليومية المسجلة، تحددت فترات رجوعها على التردد 

ية المدروسة، وبالتالي يمكن إعتبارها حاالت إستثنائية وقد ترددت مرة واحدة تقريبا طيلة المدة الزمن

، 0\0و  0\9بينما تحددت القيم األكثر ظهورا، سواء بالمجرى الرئيسي أو بالروافد على التردد . تاريخية

ث بمحطة تامشاشات بعالية \9م 699بمعنى ستسجل مرة كل سنتين أو كل خمس سنوات، وقد تحدد أدناها في 

وبالتالي يجب أخدها بعين اإلعتبار، ألنها تمثل القيم . ث بمحطة تادلة بسافلة الحوض\9م 02196الحوض و 

 .في نفس الوقت، على تغيرات السلوك الهيدرولوجي ااألكثر أهمية وتأثير

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



0201-0202   (6142-4391) الهيدرومناخي اإلشتغال( الضحك مشرع عالية) الربيع ألم األعلى الحوض:  الثاني القسم  
 

2021 \لحلو نادية  168  

 

 

 خامسخالصة الفصل ال

، إلى أن (ضحكعالية مشرع ال)نخلص من خالل الدراسة الهيدرولوجية للحوض األعلى ألم الربيع     

 :الهيدرولوجي لهذا األخير يعرف تغيرات وتباينات على المستوى المجالي والزمني  السلوك

بين عالية الحوض وسافلته، ومن محطة ألخرى وما بين االحواض الفرعية  :على المستوى المجالي 

الذي يزوده بقيم  والمجرى الرئيسي، الذي يتميز بتغذية مهمة من مجموعة من الروافد أهمها واد سرو،

ث بمحطة \9م 1999ث بمحطة شاشا نملح، وحوض درنة ب \9م 2990صبيب سنوي مهمة جدا بمعدل 

هذا دون إغفال التغذية الموسمية . ث بمحطة تاغزوت\9م 0910موالي بوزكري، وأخيرا حوض واومنة ب 

 .لمجموعة من الروافد غير المقاسة

راسة السنوية أن الصبيب يعرف تغيرات كبيرة من سنة ألخرى تبين  من خالل الد :على المستوى الزمني 

داخل نفس المحطة ومن محطة ألخرى، في حين أكد التوزيع الشهري على أن النظام الهيدرولوجي 

بالحوض األعلى ألم الربيع، يتميز بنظام هيدرولوجي مطري ثلجي ذو تأثير كارستي وبشري خاصة في 

ومية للصبيب فأكدت على أن القيم العليا للصبيب اليومي السنوي المسجل أما نتائج الدراسة الي. السافلة

ث بمحطة تادلة \9م 0991ث أكثر من مرة، بلغ أعالها \9م 111بالمجرى الرئيسي لواد أم الربيع، تجاوزت 

بينما تحددت أعلى القيم . ث بمحطة دشر الواد خالل نفس الشهر ونفس السنة\9م 0121، و0969سنة 

ويمكن تفسير . ث بمحطة مشرع الضحك\9م 291الل الفترة المشتركة بين جميع المحطات في اليومية خ

أهمية هذه القيم، بطبيعة وأهمية القيم المسجلة بالروافد الرئيسية المغذية للمجرى، والتي بلغ أعالها على 

غذي ث بحوض درنة، الذي ي\9م 022ث بحوض واومنة، و\9م 012ث بحوض سرو، و\9م 929التوالي 

 . السافلة

الشئ الذي يؤكد على أن الظواهر الهيدرولوجية القصوى، التي يعرفها الحوض، يمكن أن ترتبط أساسا   

، حيث كلما دققنا الدراسة أكثر في تحليل الصبيب كلما تبين لنا شدة تعقيد بالصبيب اليومي، وربما اللحظي

يرية المناخية والتدخالت ار عالقته دائما بالتغااإلشتغال الهيدرولوجي بالحوض األعلى ألم الربيع، في إط

البشرية، هذا دون إغفال الدور المهم الذي تلعبه مجموعة من العيون ذات األصل الكارستي في التغذية، 

 .، من أهمها عيون أم الربيعالصبيبوبالتالي ديمومة 
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 خاتمة القسم الثاني

الهيدرولوجي، أن الحوض األعلى ألم الربيع  لسلوكانستخلص من نتائج تحليل الخصائص المناخية و    

بروافده الفرعية، يشكل بيئة مناسبة لنشاط مختلف الظواهر الهيدرولوجية، على رأسها ظاهرة اإلمتطاحات 

 :بشتى أنواعها 

يتميز الحوض األعلى ألم الربيع، بسيادة المناخ المتوسطي المتميز بخاصية  :على المستوى المناخي 

، (الثلوج والتساقطات المطرية)التي تتجلى في وجود شتاء بارد ورطب يتميز بوفرة الموارد المائية القارية، 

تختلف في توزيعها على المستوى المجالي والزماني، مقابل صيف حار وجاف تتخلله في الغالب العواصف 

 .ربيع وروافده الفرعيةاألمر الذي ينعكس على السلوك الهيدرولوجي للمجرى الرئيسي لواد أم ال. الرعدية

الهيدرولوجي للحوض األعلى ألم الربيع، تغيرات وتباينات  السلوكيعرف  :على المستوى الهيدرولوجي 

على المستوى المجالي والزمني أيضا، وذلك في إطار عالقته بالتغايرية المناخية وبالتأثير الكارستي 

 .والتدخالت البشرية

دا بعين اإلعتبار القيم العليا للصبيب، المسجل سواءا بالمجرى الرئيسي لواد إنطالقا من هذه النتائج، وأخ    

فهذه األخيرة ستكون لمحالة وراء ظهور ظاهرة اإلمتطاحات، التي تعتبر . أم الربيع أو بروافده الفرعية

 .المحرك الرئيسي لظاهرة أخرى أشد خطورة، وهي الفيضانات

يعة هذه اإلمتطاحات ؟ صبيبها ؟ شكلها ؟ مدتها ؟ فترات ظهورها وبالتالي فالسؤال المطروح هو، ماهي طب

 ...؟ 

 .هذا إذن ما سنركز عليه في القسم الموالي، وذلك لإلجابة على كل هذه التساؤالت
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 :قدمة م

وذلك بدراسة وإستخالص وتصنيف اإلمتطاحات  ، ه المرحلة على تدقيق الدراسة أكثرسنعمل خالل هذ      

المسجلة بالمجرى الرئيسي لواد أم الربيع، وذلك باإلعتماد على معطيات الصبيب اليومي التي توفرها 

والمتمثلة في محطة تغاط ومحطة دشر الواد  ،طول واد أم الربيع المحطات الهيدرومترية الموجودة على

وذلك حسب مدة  سافلة الحوض،بعالية الحوض، تم محطة قصبة تادلة بالوسط ومحطة مشرع الضحك ب

  :وستتم هذه الدراسة على ثالث مراحل كما هو مبين بالخط الزمني التالي. إشتغال كل محطة

 ةمراحل الدراس( : 3)الخطاطة رقم 

سنعتمد في دراستها على معطيات ( بعد التهيئة)والمرحلة الثالثة ( قبل التهيئة)بالنسبة للمرحلة األولى    

الصبيب اليومي كما سبقت اإلشارة، حيث سنعمل على تحديد صبيب اإلمتطاح، بمعنى تحديد  القيم التي 

عندما يصل إلى هذه  اإلمتطاحاتأن المجرى المدروس تعرض أو سيتعرض لظاهرة من خاللها يمكننا القول 

على المعطيات الخاصة بمدخالت ( التهئية الهيدرولوجية)بينما سنعتمد في دراسة المرحلة الثانية . القيم

وذلك بهدف تحديد طبيعة إشتغال . ومخرجات السدود التي تم إنشاؤها على المجرى الرئيسي ألم الربيع

 .يدت عليه سلسلة من السدودالمجرى الرئيسي لواد أم الربيع، بعد أن شي

 Méthodes de détermination du débit de crue: الطرق المعتمدة في تحديد صبيب اإلمتطاح 

بين العديد منهم،  اآلراء، نجد هناك تضارب في العلماء الهيدرولوجيينمن  مجموعةبالعودة إلى مراجع       

على طريقة  اآلنشكوك واإلختالفات، ولم يستقر لحد حيث الزال تحديد صبيب اإلمتطاح، يطرح الكثير من ال

في حين يحدده  ،يحدد صبيب اإلمتطاح بتردداته وبديناميته المورفولوجية Frécaut, 1971))معينة، فمثال 

((Laborde, 1982  2))بقيمة الصبيب التي تساوي à 3 fois le Module عكس ،(Réméniéras ) الذي

في الوقت الذي . المعدل العام للصبيب، أي à 5 fois le Module 3))ي يحدده بقيمة الصبيب التي تساو
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تحديد صبيب اإلمتطاح باإلعتماد على حاالت اإلنذار بالخطر  Diren, 1996))أمثال  ونيقترح فيه المسيير

((Seuils d’alerteيات، إال أن هذه الطريقة ال يمكن إعتمادها  في جميع البلدان، نظرا لغياب مثل هذه التقن. 

وبهذا يتأكد لنا أن الطرق واألدوات المعتمدة في تحديد صبيب اإلمتطاح تختلف حسب اإلختصاص      

تم اإلعتماد في هذه الدراسة على طريقة ولهذا . وحسب مجاالت تطبيقها وبالتالي تصعب اإلحاطة بها جميعها

((Frécaut, 1971 ين اإلحصائية مثل التي ترتكز على الترددات بإعتماد مجموعة من القوان: 

(Gumbel –Racine Gumbel – Fréchet – Normale –Racine Normale – Ln Normale –

Weibull – Cal Weibull). 

ووفقا لذلك سيضم هذا  .وذلك من أجل تحديد القانون الذي يتناسب بشكل أفضل مع القيم العليا للصبيب اليومي

 :هي على النحو التالي القسم ثالث فصول تمثل ثالثة مراحل مختلفة و

 (0222-4391)بواد أم الربيع  الطبيعية اليومية تحديد ودراسة اإلمتطاحات  :السادسالفصل 

 التوزيع والتأثير: بواد أم الربيع ( السدود)التهيئة الهيدرولوجية  :سابعالالفصل 

 (0242-0224)بواد أم الربيع  األنتروبيكيةاليومية تحديد ودراسة اإلمتطاحات  :منالثالفصل 
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الطبيعية بواد أم الربيعاليومية تحديد ودراسة اإلمتطاحات :   لسادسالفصل ا  

 (1391-2000)  

:قدمة م  

الفصل على دراسة وتحليل طبيعة السلوك الهيدرولوجي لواد أم الربيع قبل التهيئة  سنعمل خالل هذا   

ستخالص ودراسة اإلمتطاحات المسجلة بهذه الفترة، والتي ، وذلك من خالل تحديد وإ(السدود)الهيدرولوجية 

الطبيعي للمجرى  السلوكيتم إعتبارها إمتطاحات طبيعية في ظاهرها وخطيرة في تأثيرها، لكونها ناتجة عن 

الهيدروليكية التي يمكن أن تعرقل أو تتدخل في  والمنشآتالرئيسي لواد أم الربيع، بعيدا عن الحواجز 

وسنعتمد في ذلك على معطيات الصبيب . للمجرى،  سواء بشكل مباشر أو غير مباشرالعادي  السلوك

اليومي حسب السلسلة اإلحصائية لكل محطة من المحطات الهيدرومترية األربعة، وذلك باإلستعانة بطريقة 

 .الترددات، وهذا ما سنعمل على التفصيل فيه أكثر

I. المسجلة بالمجرى الرئيسي ألم اليومية ية الجانب المنهجي لتحديد صبيب اإلمتطاحات الطبيع

 : 2000 إلى 1391من الربيع 

عملنا أوال على إستخراج القيم العليا  في هذه المرحلةلتحديد صبيب اإلمتطاحات المسجلة بواد أم الربيع     

 ، تم عملنا في مرحلة ثانية0222للصبيب اليومي حسب المدة الزمنية إلشتغال كل محطة إلى حدود سنة 

وذلك من أجل تحديد  ،كل القوانين التي تمت اإلشارة إليها سابقا تطبيق على تحديد تردداتها  من خالل 

بعد كل هذه اإلختبارات  هديتحدتم والذي  ،القانون الذي يتناسب بشكل أفضل مع القيم العليا للصبيب اليومي

بمحطة دشر  Racine Normaleبالنسبة لمحطة تغاط وقصبة تادلة، وقانون  Ln-Normaleفي قانون 

حتى نقوم  1\122و  1\02و  1\12و  1\5و 1\0ترددات  6تم عملنا في مرحلة ثالثة على إعتماد . الواد

 :يلخص أهم النتائج المحصل عليها ( 33)والجدول رقم . بإحاطة شاملة لكل القيم العليا للصبيب اليومي

إلى  4391بالمجرى الرئيسي ألم الربيع من اليومية إلمتطاحات الطرق المعتمدة في تحديد صبيب ا:  (99)رقم الجدول 

0222 

 

   

الحد األدنى قيم التردد الحد األعلى الحد األدنى قيم التردد الحد األعلى الحد األدنى قيم التردد الحد األعلى

290 308 411 262 295 386 66 74 83  التردد 2

506 531 625 409 504 577 102 119 130 التردد 5

637 706 798 585 635 704 137 153 171 التردد 10 

837 892 957 709 755 789 173 187 207 التردد 20

1030 1162 1185 802 867 965 220 235 241 التردد 50

1212 1390 1420 1021 1080 1187 242 259 302 التردد 100

)   Loi – Ln Normale( محطة تغاط)   Loi – Racine Normale( محطة دشر الواد)   Loi – Ln Normale( محطة قصبة تادلة
الترددات
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لقد عملنا إنطالقا من النتائج المحصل عليها على إستخالص ثالث قيم صبيب إمتطاح لكل تردد من       

 أن هناك، (33)رقم يتبين من خالل الجدول و. وقيم التردد الوسطى، تمثل الحد األعلى واألدنى 6الترددات 

 تسجل بمحطة تغاط القيم  دنىحيث أن أ ،تدرج في توزيع القيم العليا للصبيب اليومي من العالية نحو السافلة

، الذي (170-172)رقم  مبياناتويتضح ذلك بشكل دقيق من خالل ال ،مقارنة بباقي المحطات الهيدرومترية

 :) Les Bornes)ت يمثل توزيع القيم العليا للصبيب اليومي حسب الترددات وحسب العتبا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توزيع القيم العليا للصبيب اليومي حسب الترددات وحسب العتبات بالمجرى الرئيسي ألم الربيع(: 470-472)رقم  مبياناتال

 (4391-0222) 

 

 

أن هناك تجانس في توزيع القيم العليا للصبيب ( 170-172)رقم  مبياناتنسجل على العموم من خالل ال    

كما يتبين أيضا أن . ومي ما بين الحد األعلى واألدنى بجميع المحطات الهيدرومترية المدروسة تقريباالي

دشر الواد  سنة بالنسبة لجميع المحطات، تغاط و 1\122صبيب اليومي تحددت على التردد أعلى قيم ال

 :وقصبة تادلة، نظرا لطول المدة الزمنية المدروسة بهاتين المحطتين 
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II.  (2000-1391)المسجلة بالمجرى الرئيسي لواد أم الربيع الطبيعية اليومية طاحات اإلمت : 

 

 :واد أم الربيع حسب تردد القيم القصوى للصبيب اليومي إمتطاحات  -1

جميع اإلمتطاحات المسجلة بكل محطة هيدرومترية،  ج بعد تحديد صبيب اإلمتطاح، عملنا على إستخرا    

الوقوف على ية وراء ذلك في وذلك حسب كل الترددات، وتكمن الغا ،اليوميإنطالقا من معطيات الصبيب 

 :ذلك  بيني( 175-173)رقم  مبياناتوال. السنوات األكثر إمتطاحا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (0222-4391)إمتطاحات واد أم الربيع حسب تردد القيم القصوى للصبيب اليومي ( :  471-479)رقم  مبياناتال

هما اللذان سجال أكبر عدد من  1\5و  1\0أن التردد ( 175-173)رقم  مبياناتل اليتبين من خال     

إمتطاح بمحطة قصبة تادلة ، بينما تراوحت  35 في 1\0بالتردد  حددتاإلمتطاحات بكل المحطات، والتي ت

ة العدد لكن عموما فكثر .إمتطاحات بمحطة دشر الواد 3إمتطاح بمحطة تادلة دائما و  15بين  1\5بالتردد 

ال تعني دائما قوة التأثير ويمكن أن ال تشكل خطرا، عكس باقي الترددات التي سجلت أقل عدد من 

. 1\5و 1\0اإلمتطاحات لكنها تتميز بقيم عليا للصبيب اليومي، أكبر من قيم صبيب اإلمتطاح على التردد 

و  1\52و  1\02و  1\12رددات لهذا سنركز في المراحل الموالية على تدقيق الدراسة أكثر بالنسبة للت

 .، حيث من المحتمل أن تكون هي مصدر الخطر والتأثير على المجرى والمجال1\122

  

 



اإلستخالص والتصنيف: التهيئة الهيدرولوجية واإلمتطاحات اليومية بالمجرى الرئيسي لواد أم الربيع: القسم الثالث   0202-0201  
 

2021 \لحلو نادية  176  

 

 :سنة  100سنوات إلى  10اإلمتطاحات المجسلة بواد أم الربيع حسب قيم التردد من   -2

 

باإلعتماد  0222قبل بعد إستخالص وتحديد جميع اإلمتطاحات المسجلة بواد أم الربيع خالل الفترة ما     

على التفصيل أكثر في عدد اإلمتطاحات   ،كما سبقت اإلشارة ،، سنركز في هذه المرحلة6على الترددات 

سنة، نظرا ألهمية قيم الصبيب اليومي بها  122سنوات و  12المسجلة على الترددات التي تتراوح ما بين 

 :تكون مصدر الخطر بالمجرى  وإحتمال أن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سنة 422سنوات إلى  42اإلمتطاحات المجسلة بواد أم الربيع حسب قيم التردد من  ( : 473-471 )رقم  مبياناتلا

في توزيع عدد  أن هناك إختالف( 171-176) رقم مبياناتيتبين من خالل النتائج المحصل عليها بال     

نجد أن محطة دشر الواد وقصبة  1\12فمثال بالنسبة للتردد  آلخر،من تردد اإلمتطاحات ما بين المحطات و

للمحطات أكبر إمتطاح  بينما سجل. إمتطاحات 6تادلة هما اللتين سجلتا أكبر عدد، والذي تحدد في 

 .1\122على التردد  الهيدرومترية الثالثة

ما بين العالية  لوجي يختلف ويتغيرعموما أن المجرى الرئيسي ألم الربيع يتميز بسلوك هيدرويتأكد      

والسافلة من محطة ألخرى، يسجل بين الفينة واألخرى إمتطاحات مختلفة من حيث الصبيب والقوة ومن 

وهذا ما سنعمل على التفصيل فيه أكثر من خالل تصنيف اإلمتطاحات . حيث العدد وفترات التردد

 .يع المحطات الهيدرومترية بجم 1\122و  1\52و  1\02و  1\12ترددات المستخلصة وفقا لل
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III. (2000-1391)المسجلة بواد أم الربيع  الطبيعيةاليومية صنيف اإلمتطاحات ت : 

 

المستخلصة بالنسبة لكل تردد اليومية الطبيعية على تصنيف اإلمتطاحات سنعمل من خالل هذا المحور    

بجميع المحطات الهيدرومترية، حيث أن تحديد العدد ال يكفي لفهم ميكانيزمات وطريقة إشتغال هذه 

 :متطاحات وأيضا فترات ظهورها، لهذا سنحاول تصنيفها أيضا حسب اإل

 صبيب الذروة -                

 الشهور األكثر إمتطاحا -                

 (العادي \المركب )الشكل  -                

 (قصيرة \متوسطة \طويلة ) المدة الزمنية  -                

 والنزول مدة الصعود -                

 

، 0222بيع خالل فترة ما قبل فكرة دقيقة على السلوك الهيدرولوجي لواد أم الر ستعطي هذه التصنيفات    

 .الهيدرولوجية على المجرى الرئيسي ألم الربيع المنشآتعرفت غياب وهي فترة 

 :حسب صبيب الذروة  0222قبل بواد أم الربيع تصنيف اإلمتطاحات المسجلة  -1

 

عملنا على تحديد وإستخالص اإلمتطاحات المسجلة بالمحطات الهيدرومترية بواد أم الربيع حسب  بعدما     

سنعمل خالل هذه المرحلة على تصنيف هذه اإلمتطاحات حسب . 4\422و  4\22و  4\02و  4\42الترددات 

سجل أهم أعلى صبيب ذروة بالنسبة لكل محطة وحسب الترددات أيضا، وذلك بهدف تحديد المحطة التي ت

 :اإلمتطاحات وأيضا مدة ترددها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تصنيف اإلمتطاحات المسجلة بواد أم الربيع حسب صبيب الذروة بالنسبة لكل تردد( : 182)المبيان رقم   

يتبين من خالل النتائج المحصل عليها أن محطة دشر الواد وقصبة تادلة هما اللتان تسجالن أعلى قيم     

ث بمحطة \3م 1312حيث بلغ أعالها  1\122، وذلك على التردد مقارنة بمحطة تغاط ذروة اليوميصبيب ال
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بينما . أيضا 1163سنة دجنبر  10ث بمحطة دشر الواد يوم \3م 1202و  1163دجنبر  11قصبة تادلة يوم 

ث سنة \3م 051أيضا، وقد بلغ أعالها  1\122أعلى قيم صبيب الذروة بمحطة تغاط على التردد  تحددت

ث \3م 701أيضا مهمة حيث بلغ أعالها  1\12أن قيم صبيب الذروة المسجلة على التردد كما يتبين  .1171

 .ث بمحطة تغاط\3م 153بمحطة قصبة تادلة، وأدناها 

 :نموذج لبعض اإلمتطاحات المسجلة بواد أم الربيع حسب أعلى صبيب ذروة وحسب الترددات  -2

سجلة بكل محطة هيدرومترية حسب مدة إشتغالها، وذلك نموذج لبعض أهم اإلمتطاحات الم سنقدم    

 : باإلعتماد على أعلى صبيب ذروة بالنسبة لكل تردد من الترددات األربعة المعتمدة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(0222-4371)أهم اإلمتطاحات المسجلة بمحطة تغاط ( : 481-484)رقم  اتالمبيان  

 

ة من أهم اإلمتطاحات التي سجلتها محطة تغاط خالل السلسلة أربع( 101-101)رقم  مبياناتبرز لنا الت     

، وذلك بالنسبة لكل تردد، حيث يتبين أن هذه اإلمتطاحات سجلت جميعها بفترة (0222-1175)اإلحصائية 

و  1\02و  1\12ث على التردد \3م 152الوفرة في الموارد المائية، بشهر يناير وفبراير وقد تجاوزت 

 .1\122و  1\52د ث على الترد\3م 002
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(4337-4311)أهم اإلمتطاحات المسجلة بمحطة دشر الواد ( :  488-481)رقم  اتالمبيان   

مثل أهم اإلمتطاحات المسجلة بمحطة دشر الواد خالل تي تال (100-105)رقم  مبياناتيتبين من خالل ال    

قد سجلت بفترة الستينات والسبعينات، كما سجلت أن هذه اإلمتطاحات ( 1117-1151)السلسلة اإلحصائية 

بدورها بفترة المياه العليا التي توافق وفرة الموارد المائية، وذلك ما بين شهر دجنبر وفبراير وقد تحدد 

بصبيب ذروة  1\12ث وأدناها على التردد \3م 1202ب  1\122أعالها كما سبقت اإلشارة على التردد 

وبهذا يتأكد أن جميع اإلمتطاحات المسجلة تبقى مهمة ويجب . ث\3م 312ق ث أي بفار\3م 612يومي بلغ 

 .سنة 122سنوات أو  12لى تردد ها بعين اإلعتبار سواء عذأخ
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(0222-4391)أهم اإلمتطاحات المسجلة بمحطة قصبة تادلة ( :  430-483)رقم  اتالمبيان   

مثل أهم اإلمتطاحات المسجلة بمحطة قصبة تادلة، ت تيال( 110-101)رقم  مبياناتيتأكد من خالل ال      

حسب أعلى صبيب ذروة يومي، ما سبقت اإلشارة إليه حيث أن ( 0222-1131)طيلة السلسلة اإلحصائية 

، محطة قصبة تادلة هي التي سجلت أعلى قيم صبيب الذروة بجميع الترددات مقارنة بجميع المحطات أيضا

كما يتبين من خالل . عتبارها أقدم محطة بالحوض نظرا لطول المدة الزمنية إلشتغالهاويمكن تفسير ذلك بإ

، 1160أن اإلمتطاحات األربعة قد سجلت بفترة الستينات بثالث سنوات متتالية ( 110-101)رقم  مبياناتال

فرة الموارد والتي توافق فترة مناخية رطبة، تميزت بأهمية التساقطات المطرية وبالتالي و، 1161، 1163

 .تلك الفترةب المائية

 :حسب الشهور األكثر إمتطاحا بواد أم الربيع تصنيف اإلمتطاحات المسجلة  -9

 

 بعدما عملنا على تصنيف اإلمتطاحات  اليومية المسجلة بواد أم الربيع من خالل المحطات الهيدرومترية    

المرة حسب الشهور، وذلك بهدف تحديد ، سنعمل في هذه المرحلة على إعادة تصنيفها لكن هذه األربعة

لخص النتائج ت( 431-439)رقم  مبياناتالشهور األكثر إمتطاحا بالنسبة لكل محطة حسب الترددات دائما، وال

 :المحصل عليها 
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 ات المسجلة بواد أم الربيع حسب الشهور األكثر إمتطاحاتصنيف اإلمتطاح(:  191-193)رقم  مبياناتال

أن الشهور التي تمثل فترة المياه ( 116-113)رقم  مبياناتيتبين من خالل النتائج المحصل عليها بال     

إال أن شهر . العليا بالنسبة للنظام الهيدرولوجي لواد أم الربيع، هي التي سجلت أغلب اإلمتطاحات تقريبا

، وأيضا بجميع الترددات، وقد تحدد أكبر فبراير يمثل الشهر األكثر إمتطاحا بجميع المحطات الهيدرومترية

، 1\12وذلك بمحطة دشر الواد على التردد  ،إمتطاحات 1عدد من اإلمتطاحات بالنسبة لجميع المحطات في 

بالنسبة لمحطة دشر الواد وقصبة  1\122يليه من حيث األهمية شهر يناير وأيضا شهر دجنبر على التردد 

صبيب اليومي خالل هذه الفترة من السنة، وبالتالي نشاط وتردد اإلمتطاحات وبهذا تتأكد أهمية وقوة ال .تادلة

 .اليومية بشكل كبير

نخلص إذن إلى أن المجرى الرئيسي ألم الربيع يعرف اإلمتطاحات بفترة الوفرة في الموارد المائية،     

الي يبقى اإلختالف فقط في وبالت. والتي توافق في الغالب فصلي الشتاء والربيع، الذي يصادف ذوبان الثلوج

، حيث يمكننا القول أن أهمية ...(الشكل، السرعة، المدة الزمنية، )طبيعة هذه اإلمتطاحات، من حيث 

اإلمتطاحات التي يعرفها الحوض ال تكمن فقط في عددها وإنما في طبيعتها وقوة تأثيرها وإحتمال تحولها 

 .إلى فيضانات

 :حسب الشكل  0222د أم الربيع قبل تصنيف اإلمتطاحات المسجلة بوا -4

للتدقيق أكثر في طبيعة وخصائص اإلمتطاحات اليومية المسجلة بالمجرى الرئيسي لواد أم الربيع، خالل     

سنة ببعض المحطات، سنعمل على تصنيفها حسب الشكل  422سنوات و 42فترات تردد مختلفة تتراوح بين 

وسنميز من خالله كما سبقت اإلشارة بين نوعين من اإلمتطاحات،  بإعتباره محدد مهم للسلوك الهيدرولوجي،

 :ذلك بشكل دقيق  توضح( 431-439)رقم  مبياناتوال( 91)والجدول رقم . العادية والمركبة

 

  



اإلستخالص والتصنيف: التهيئة الهيدرولوجية واإلمتطاحات اليومية بالمجرى الرئيسي لواد أم الربيع: القسم الثالث   0202-0201  
 

2021 \لحلو نادية  182  

 

عادي مركب السلسلة اإلحصائية المحطات الهيدرومترية

2 3 2000-1975 تغاط

3 7 1997-1954 دشر الواد

2 8 2000-1937 قصبة تادلة

مجموع اإلمتطاحات حسب الشكل

(2000-1391)منحنى اإلمتطاح  المسجلة بواد أم الربيع حسب شكل اليومية تصنيف اإلمتطاحات( : 91) الجدول رقم   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شكل منحنى اإلمتطاحتصنيف اإلمتطاحات اليومية المسجلة بواد أم الربيع حسب ل نموذج ( :020-437)رقم  لمبياناتا  

 (4397-0222)  

 

اإلمتطاحات بالمحطة الواحدة منحنى تبرز النتائج المحصل عليها أن هناك تباين وإختالف في شكل     

ت أغلب اإلمتطاحات اليومية المسجلة بباقي المحطات الهيدرومترية بينما تميز .وأيضا من محطة ألخرى

 7إمتطاحات كأكبر عدد بمحطة قصبة تادلة، تليها محطة دشر الواد ب  0بشكل مركب، حيث تراوحت بين 

  .إمتطاحات كأدنى عدد بمحطة تغاط مقابل إمتطاحين عاديين 3إمتطاحات، و
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مدة الصعود باأليام مدة النزول باأليام عدد األيام الفترة الزمنية السنوات الترددات
08/02/1978
20/02/1978
22/01/1996
08/02/1996
10/02/1956
23/02/1956
08/01/1960
25/01/1960
01/02/1963
15/02/1963
30/03/1971
15/04/1971
09/02/1978
19/02/1978
10/02/1979
24/02/1979
06/03/1954
22/03/1954
09/01/1960
24/01/1960
31/01/1963
26/02/1963
18/02/1969
13/03/1969
21/01/1971
14/02/1971
22/01/1996
16/02/1996
30/01/1998
11/02/1998
17/03/1962
10/04/1962
04/01/1963
15/01/1963
31/12/1962
15/01/1963
11/02/1977
21/02/1977
31/12/1969
19/01/1970
16/03/1962
12/04/1962
29/12/1969
23/01/1970
10/02/1979
23/02/1979
15/12/1963
06/01/1964
15/12/1963
06/01/1964

193

184

94

1213

64

712

96

84

225

6

197

158

195

83

23

710

112

107

86

12

14

23

16

1410

123

9

1\20

11

20

28

26

13

25

12

دشر الواد - إم 1- 1963   

قصبة تادلة - إم 1- 1963   

1\50

تغاط - إم 1- 1979   

1\100

تغاط - إم 1- 1998   

دشر الواد - إم 1- 1962   

دشر الواد - إم 2- 1963   

قصبة تادلة - إم 1- 1963   

قصبة تادلة - إم 2 - 1960   

قصبة تادلة - إم 3 - 1963   

قصبة تادلة - إم 4 - 1969   

قصبة تادلة - إم 5- 1971   

قصبة تادلة - إم 6 - 1996   

1384تغاط - إم 1- 1978

تغاط - إم 2- 1979   

دشر الواد - إم 1- 1956   

دشر الواد - إم 2 - 1960   

دشر الواد - إم 3- 1963   

دشر الواد - إم 4- 1971   

تغاط - إم 1- 1977   

دشر الواد - إم 1- 1970   

18

14

18

15

17

11

15

قصبة تادلة - إم 1- 1962   

قصبة تادلة - إم 2- 1970   

دشر الواد - إم 5- 1978   

دشر الواد - إم 6- 1979   

قصبة تادلة - إم 1- 1954   

1\10

17

16

27

24

25

16

4

73

104

124

د أم الربيع، الذي تتحكم فيه إزدواجية التغذية، التي نميز فيها بين الهيدرولوجي لوا النظاميدل هذا إذن على 

وبالتالي إختالف وتنوع في الموارد المائية ومدة إستجابة  ،وأيضا ذوبان الثلوج التساقطات المطرية

 .الحوض

 : اتاإلمتطاح نزولصعود وحسب مدة  0222تصنيف اإلمتطاحات المسجلة بواد أم الربيع قبل  -5

اخل المدة الزمنية التي يستغرقها اإلمتطاح بين مرحلتين، مرحلة الصعود ومرحلة النزول اللتين نميز د     

لهذا سنعمل على تصنيف اإلمتطاحات اليومية المسجلة بواد أم الربيع حسب . تفصل بينهما ذروة اإلمتطاح

. يستغرقها اإلمتطاح وذلك باأليام من أجل تحديد أطول وأقصر مدة زمنية يمكن أن ،مدة الصعود والنزول

 :أهم النتائج المحصل عليها  ونيلخص( 026-023)رقم  مبياناتوال( 35)والجدول رقم 

تصنيف إمتطاحات واد أم الربيع حسب مدة الصعود والنزول باأليام( :95)الجدول رقم   
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المسجلة بواد أم  تبرز النتائج المحصل عليها أن هناك تباين وإختالف زماني ومجالي في اإلمتطاحات     

لكن على العموم فأعلى هذه اإلمتطاحات سجلت بفترة الستينات  ،وذلك من محطة ألخرى ،الربيع

كما . التي سجلت بجميع الترددات 1116والسبعينات، مع بعض الحاالت بالخمسينات والتسعينات، خاصة 

يوما، وذلك بمحطة قصبة تادلة   00في نسجل إختالف كبير في المدة الزمنية المستغرقة والتي تحدد أطولها 

 1170سنة  دشر الوادوذلك بمحطة  يوما 11، بينما دامت أقصر مدة إمتطاح 1\52على التردد  1160سنة 

أما في ما يتعلق بالمدة المستغرقة في . 1\52على التردد  1177سنة  ، وبمحطة تغاط1\12على التردد 

دائما أن مدة الصعود هي ( 026-023)رقم  مبياناتوال( 35)الصعود والنزول فيتبين من خالل الجدول رقم 

وقد دامت أطول مدة . ع المحطات الهيدرومتريةميوذلك بج ،التي تسغرق أقل مدة زمنية مقارنة بمدة النزول

، بينما دامت أقصر مدة صعود 1172ة قصبة تادلة سنة طيوما وذلك بمح 13صعود بجميع الترددات لمدة 

يوم كأطول  00أما بالنسبة لمدة النزول فقد تراوحت بين . دشر الوادبمحطة  1156ح وذلك بإمتطامين ليو

 .1177سنة  تغاطأيام كأقصر مدة نزول، وقد تحددت بإمتطاح  6و  1160مدة بمحطة قصبة تادلة سنة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

باأليام تصنيف إمتطاحات واد أم الربيع حسب مدة الصعود والنزول:  ( 021-029)رقم  المبيانات  

 

يوما كما يمكن أن  00وبهذا يتأكد أن واد أم الربيع يتميز بدوره بإمتطاحات معقدة يمكن أن تدوم     

يوما من  13، ويمكن أيضا أن يصل اإلمتطاح إلى درجة الذروة خالل نفس اليوم أو بعد يوما 11تستغرق 

 .لواد أم الربيع جيلسلوك الهيدرولوعلى اوبالتالي التأثير  ،الصعود في مستوى الماء
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سادسلخالصة الفصل ا  

خلص من خالل هذا الفصل الذي عملنا من خالله على تحديد وتصنيف اإلمتطاحات الطبيعية ستن     

التهيئة الهيدرولوجية، أن  ، وهي فترة ما قبل0222إلى  1131المسجلة بواد أم الربيع بالفترة الممتدة من 

على طول واد أم يزت بتباين وإختالف زماني بيع خالل هذه الفترة تماإلمتطاحات التي سجلها واد أم الر

أو ذروة  سواء على مستوى الشكل،كما تميزت بالتعقد . من العالية إلى السافلةوالربيع من محطة ألخرى 

متطاح اإلحيث أوضحت النتائج المحصل عليها أن أطول مدة  ،الصبيب، أو المدة الزمنية المستغرقة

كما تبين من النتائج دائما أن مدة . يوما 11يوما، بينما تحددت أقصر مدة إمتطاح في  00 بالمجرى دامت

، والتي تحدد أدناها في يوم واحد الصعود هي التي تستغرق أقل مدة زمنية بجميع المحطات الهيدرومترية

النزول  وذلك مقارنة بمدة .في بعض الحاالت، وربما بضع ساعات لو توفرت معطيات الصبيب اللحظي

 .أيام 3التي تحدد أدناها في 

تتميز اإلمتطاحات المعقدة في الغالب بتغيرها، مما يطرح إشكالية الفيض وبالتالي الخطر، خاصة وأن      

صبيب الذروة يصل في بعض األحيان إلى قيم عليا كبيرة جدا تؤدي إلى تواجد كمية كبيرة من الماء داخل 

تميز بإمتطاحات طبيعية  قول أن واد أم الربيع خالل مرحلة ما قبل التهيئة،يمكن الوبهذا . المجرى الرئيسي

ساهمت معقدة ومترددة، وبالتالي فالسؤال الذي يمكن طرحه في هذه المرحلة من الدراسة، هو إلى أي حد 

ورة ؟ وبالتالي الحد من خطواد أم الربيع في تغير السلوك الهيدرولوجي ل( السدود)التهيئة الهيدرولوجية 

 .وهذا ما سنحاول التطرق إليه في الفصل الموالي. اإلمتطاحات
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التوزيع والتأثير: بواد أم الربيع الهيدرولوجيةالتهيئة : الفصل السابع   

:قدمة م  

من والتنمية في ظل التغيرات المناخية التي يشهدها العالم ،أضحت إشكالية الماء وإنعكاساتها على المجال     

بشكل خاص،  وإفريقياضايا البيئية والطبيعية الشائكة التي باتث تستأثر الرأي العالمي بشكل عام أبرز الق

التي تؤدي في بعض األحيان إلى ظهور ظاهرة الفيضانات أو الندرة التي ينتج عنها سواء تعلق األمر بالوفرة 

من جهة، افي المتميز المغرب بحكم موقعه الجغريعتبروإستفحال وإنتشار ظاهرتي الشح والجفاف ، 

من جهة ثانية، و من الشمال، والبحر األبيض المتوسط من الغرب، المحيط االطلسي بواجهتين بحريتين،

لهذه من الدول األكثر عرضة ، ه بالمنطقة المعتدلة البيمداريةتواجد، وبكبر السالسل الجبليةتوفره على أب

 . ت المناخية الراهنةالهيدرولوجية القصوى، خاصة في ظل التغيرا الظواهر

 ،وفي هذا اإلطار كان المغرب سباقا إلى تبني إستراتيجيات فعالة من أجل تدبير موارده الموارد المائية     

وكذلك مواجهة الظواهر الهيدرولوجية اإلستثناية من خالل وضع مجموعة من المخططات ،كان أهمها 

وفي هذا . 0220سنة  ته كتابة الدولة المكلفة بالماءالمخطط الوطني للوقاية من خطر الفيضانات الذي أعد

وذلك بفضل الصدد أولى المغرب لهذه الظواهر أهمية بالغة حيث واجهها ببناء ترسانة مهمة من السدود، 

ذ الستينيات من القرن الماضي، والتي همت جميع المغفور له الحسن الثاني منالتي نهجها المائية السياسة 

، حيث تم إنشاء مجموعة من السدود همت في مرحلة أولى (تسع أحواض نهرية الكبرى) األحواض المغربية 

،تجميع المياه للحد من ظاهرة الفيضانات ،وإنتاج الطاقة الكهرومائية وسقي األراضي الفالحية وفي مرحلة 

اض المغربية وفي هذا الصدد يعتبر حوض أم الربيع من بين أهم األحو. ثانية توفير المياه الصالحة للشرب

على نهر أم التي حضيت بهذه التهيئة الهيدرولوجية بحيث أن أغلب هذه البنيات الهيدروغرافية تم إنشائها 

كلم 92222)بمساحة تقدر ب كبر وأهم األنهار بالمغرب أ الربيع الذي يصنف كثاني
0

،وذلك راجع إلى (

  .فرة موارده المائيةوو ديمومةالتي ساهمت في  والجيولوجيةطبيعة خصائصه المناخية 

، أترث بشكل كبير في السلوك واد أم الربيععلى مستوى  أنشأتالتي  منشأت المائيةلكن هذه ال     

السبب وراء تنوع ما هو ولهذا فالسؤال المطروح . الهيدرولوجي الذي بات يعرف اضطرابا في الجريان

سببا وراء التدخالت البشرية بالحوض وتغير وتعدد أشكال التهيئة الهيدرولوجية بالحوض؟ هل كان المناخ 

 (0242لحلو نادية وأخرون، .) السلوك الهيدرولوجي؟

 :هما  ،ولإلجابة على هذه األسئلة بشكل دقيق سنرتكز في هذا الفصل على محورين أساسين

.التوزيع المجالي والزمني للسدود: التهيئة الهيدرولوجية بواد أم الربيع : المحور األول   

.الهيدرولوجي لواد أم الربيع السلوكتأثير التهئية على : ور الثانيالمح  
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التهيئة الهيدرولوجية بواد أم الربيع، التوزيع المجالي والزمني للسدود: المحور األول   

:مدخل   

،تم توالت عملية تشييد  4303يعتبر سد سيدي سعيد أومعاشو أول سد تم تشييده على نهر أم الربيع سنة     

وقد كان الهدف األول من تشييد هذه . سدا 42د بشكل كبير حيث أصبح الحوض يتوفر حاليا على السدو

إال أنه وفي ظل النمو الديموغرافي المتزايد السدود هو تدبير الموراد المائية والجريان داخل الحوض ،

حيث عرفت إنتعاشا المائية تلعب دورا أساسيا في تطور المجاالت التي تتواجد بها،  تآالمنشأصبحت هذه 

، وفالحيا وصناعيا من خالل تهيئة ...(سد بين الويدان )إقتصاديا تجلى أساسا في تطور هذه المناطق سياحيا 

إنتاج )الدائرة السقوية لتادال ،وإنتاج الطاقة الكهرومائية وتطوير الصناعات الفالحية والغذائية والمعدنية 

 (.القروية والحضرية)ل التجمعات السكانية وتوفير الماء الصالح للشرب لك( الفوسفاط

I.  وتطورها المجالي والزمني  0215– 1909التهيئة الهيدرولوجية بحوض أم الربيع: 

 :حوض أم الربيعب المنشآت المائية الكبرى -1

،باإلضافة إلى فترات زمانيا ومكانيا المناخ وعدم إنتظام التساقطات المطرية  خصائصلقد دفعت        

سؤولة إلى نهج مجموعة من السياسات لتدبير الموارد مالتي عرفها المغرب ،الجهات الفيضانات والالجفاف 

سياسة بناء السدود ،حيث تم إنشاء مجموعة من السدود تركز أغلبها بشمال ووسط  المائية ،كان أهمها

لك على نهر وذ، 4391وسد قصبة تادلة سنة ، 4303وقد كان أولها سد سيدي سعيد أومعاشو سنة ،المغرب 

م توالت بعد ذلك عملية بناء السدود ،بعد اإلستقالل بفضل السياسة الرشيدة التي نهجها المغفور له ث. أم الربيع

 . الملك الحسن الثاني

 السدود بحوض أم الربيع حسب تاريخ اإلشتغال(: 4)رقم  خطاطةال

 

 (بتصرف) وكالة الحوض المائي ألم الربيع: المصدر  
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عض بالسدود بإختالف طاقتها اإلستيعابية ،حيث نميز بين سدود كبيرة ،تصل طاقتها االستيعابية بتتميز هذه و 

م مليون 0121السدود إلى 
9

م مليون 4تصل إلى إستيعابية  بطاقةوسدود صغيرة . سد المسيرةك 
9

وذلك ما  

 (:19)رقم  جدوليوضحه ال

 ربيعلسدود حوض أم ال الطاقة اإلستيعابية(: 13)رقم  جدولال 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 بتصرف - 0211وكالة الحوض المائي ألم الربيع  :المصدر

بطاقة استيعابية تبلغ  كبيرا سدا 42على قت اإلشارة أم الربيع حاليا وكما سبيتوفر حوض وفي هذا اإلطار     

متر مكعب وهو ما يجسد أهمية السياسة التي نهجها المغرب منذ عشرينيات القرن الماضي في  ارملي 4,2

كلم من قنوات جر المياه بين األحواض الفرعية وخارج دائرة  122تعبئة مياه حوض أم الربيع إضافة الى 

. مل هذه القنوات الدور الذي تلعبه السدود الكبرى في تلبية مختلف الحاجيات المائية، بحيث تكنفوذ الوكالة

 (0210 ،م الربيعأالمخطط التوجيهي للتهئية المندمجة للموارد المائية لحوض )

أدوارا محلية حيث  بعلى حوالي ثالثين سدا متوسطا وصغيرا، تلعأيضا هذا يتوفر الحوض  باإلضافة إلى    

 .رها في تلبية مختلف الحاجيات والحماية من الفيضاناتتساهم بدو

  :ئة السدود بعالية حوض أم الربيعيالتطور التاريخي لته -0

يعتبر حوض أم الربيع كما سبقت اإلشارة أول حوض نهري بالمغرب يحظى بتشييد أول سد وكان ذلك      

الحوض التي تتميز بخصائص طبيعية ،تم بعد ذلك توالت عملية تشييد السدود خاصة بعالية  4303سنة 

  : ومناخية ،ساهمت في وفرة الموارد المائية

 السد الواد 9الطاقة اإلستيعابية بمليون م

 سد احمد الحنصالي أم الربيع 712

 ايت مسعود أم الربيع 13,02

 قصبة تادلة أم الربيع 0,5

 بين الويدان العبيد 1257

 الحسن االول األخضر 236

 سيدي إدريس األخضر 1,2

 المسيرة أم الربيع 2654

 موالي يوسف تساوت 149

 تيمينوتين وتتسا 5,3

 أمفوت أم الربيع 14,3

 الدوارات أم الربيع 9,5

 سيدي سعيد أم الربيع 1

 أسفي أسمن 2

 أيت أوعرضة العبيد 4

 سيدي الضاوي أم الربيع 6
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، بعدما كانت عالية حوض أم 4391وذلك سنة بسافلة الحوض ،يعتبر سد قصبة تادلة أول سد تم تشييده      

 .الربيع تعرف غياب تام للمنشآت المائية ،وأيضا ضعف وقلة التجمعات السكانية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(عالية مشرع الضحك) م الربيعالحوض األعلى ألالتطور الزمني لتهيئة السدود ب(: 5)رقم  خطاطةال  

 إمزديفن

 تاسدارت

 تاجموت

 تاكزيرت
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بإستثناء الجزء الذي يمتد ما بين قصبة تادلة ومشرع  سنة، 12لمدة  اطبيعي اجريان يعرفالحوض  كان    

عرف خاللها نموا ديموغرافيا الضحك، الذي تأثر بمنشأة قصبة تادلة والحوض التجميعي لقصبة الزيدانية، 

لبها عن التعمير غير القانوني والعشوائي، مهما وشهد ظهور مدن ومراكز جديدة على طول المجرى ،نتج أغ

 :األمر الذي ساهم في تفاقم ظاهرة الفيضانات وتزايد حدتها وذلك بفعل تضافر عدة عوامل

 (قوية ومركزة في الزمان والمكانمطرية  تساقطات -

القنوات ومنشآت العبور والقناطر والتي ال تأخذ : ضعف معايرة أبعاد بعض منشآت تصريف المياه -

 .ن اإلعتبار الصبيب اإلستثنائي لألوديةبعي

 :السكن بالمناطق المعرضة للفيضانات -

،كلها عوامل تساهم في  عنصر الهشاشةإن التزايد السكاني وعدم المباالت بخطر الواد ،إضافة إلى       

من  حيث تلجأ بعض الفئات إلى اإلستقرار بالقرب. جدب وإستقرار للساكنة منطقةتحول ضفاف الواد إلى 

األماكن المهددة بخطر  وعدم معرفة. ومستواهم اإلقتصاديالمجرى ،لما يوفره من ظروف تتناسب 

حيث يؤدي هذا اإلستقرار العشوائي إلى نتيجتين . بين الفينة واألخرى المجرىالتي يعرفها  الفيضانات،

 :حتميتن ، وهما 

 .الطبيعي للواد من خالل التدخالت البشرية نظام الجريانتغير  -

 .كبيرا للصبيب إرتفاعاتعرض هذه الساكنة لخطر الفيضانات خصوصا في الفترات التي تعرف  -

، أصبحت السدود تصمم لتلعب دورا حاسما في التحكم والحد من تردد هذه الفيضانات مخاطروأمام       

كنت جل السدود حيث شكلت الحماية منها أحد األهداف الرئيسية للتخطيط المائي بالحوض، إذ م. الفيضانات

 .المنجزة بعالية الحوض من التخفيف من خطر الفيضانات

 

 

 

 

 

 

 

  

سد أحمد الحنصالي(: 5)الخريطة رقم   

سد أيت مسعود(: 1)الخريطة رقم  سد تنافنيت(: 8)الخريطة رقم    
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 التوزيع المجالي والزمني للسدود بالحوض األعلى ألم الربيع( : 33)الخريطة رقم 
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الطول عند 

القمة )م(

اإلرتفاع عند 

األساسات 

)م(

مواد البناء

القدرة المبدئية 

للحجز العادي 

)مليون م³(

مساحة الحجز 

عند المستوى 

العادي )كلم²(

علو أعلى 

منسوب 

مياه

علو 

الحاجز 

العادي 

)ب.م(

صبيب 

اإلمتطاح 

)م³\ث(

معدل الصبيب 

السنوي 

)م³\ث(

مساحة 

الحوض )كلم²(

400 101 إسمنت وركام 740 28 681.50 677 3500 29.7 3390 سد أحمد الحنصالي

345 34 الخرسانة 13.20 1.87 498.98 497 3090 38.5 4100 سد أيت مسعود

200 5 اإلسمنت 0.5 − 473.77 471.27 1380 38.50 4800 سد قصبة تادلة

الهيدرولوجيا

السدود

الحاجز الرئيسيالحاجز

 :الخصائص الهندسية للسدود بالحوض األعلى ألم الربيع  -9

روسة بخصائص هندسية مختلفة، تعطيه قدرة تخزينية أو تحويلية تستجيب يتميز كل سد من السدود المد    

يلخص أهم الخصائص التي تميز هذه ( 37)والجدول رقم . للواردات المائية للحوض الذي أنشئ عليه

 :السدود

 الخصائص الهندسية للسدود المدروسة( : 97) الجدول رقم 

 وكالة الحوض المائي ألم الربيع :المصدر                                                                                                      

 

كما ترفق السدود بملحقات ضرورية لإلشتغال الجيد، تتكون من مصرف الفيضانات، مفرغ األساس،     

 .الحوض المائي ألم الربيعوكالة . )مأخذ المياه، معمل هيدروكهربائي يكون أما منفصل أو داخل جسد السد

 (بتصرف

أحمد "فنجدها بالسدود الثالثة المدروسة  Evacuateurs de crue))لمصرفات الفيضانات بالنسبة     

، لكنها تتميز بخصائص هندسية وطرق إشتغال مختلفة فيما "قصبة تادلة" ،"أيت مسعود" ،"الحنصالي 

عند بلوغ الماء عتبة التفريغ، بحيث أنه ال  توماتيكياأتشتغل مصرفات الفيض بسد أحمد الحنصالي . بينها

 122يتحدد طول عتبة التفريغ في . يمكنه تجاوزها، وقد وضعت هذه المصرفات للحفاظ على سالمة المنشأة

نفس الشيئ بالنسبة لسد قصبة تادلة . ث\3م 0371م، بينما يتحدد أعلى صبيب تفريغ في حالة الفيض في 

بة تفريغ تلقائي، حيث أنه ال يتوفر على خزان للمياه بل يلعب فقط دور تحويلي للماء الذي يتميز بدوره بعت

 1302م، بينما يتحدد أعلى صبيب في 5م، وإرتفاعها  022عبر قناة الزيدانية، تتحدد طول عتبة تفريغه في 

امات أما سد أيت مسعود الذي يوجد بين أحمد الحنصالي وقصبة تادلة فيتوفر على أربع صم .ث\3م

 .ث\3م 3502 في م، كما يتحدد أعلى صبيب36لتصريف الفيض بطول 

أيت "و" أحمد الحنصالي"،فنجدها فقط بسد  Vidange de fond))مفرغات األساس أما بخصوص     

، حيث تقع في عمق بحيرة الحجز فتلعب دور مهم في تفريغ الماء المحجوز من أجل المراقبة، "مسعود

كما يتم إستعمالها بمراحل مؤقتة لترك صبيب جريان النهر،  ،الملحقة به لمنشآتواوصيانة وإصالح السد 

 (بتصرف. وكالة الحوض المائي ألم الربيع. )خذ المياه وللتمكن من إصالحها في حالة تعضلهاآوكذلك لتفريغ م
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م، 031م وطوله 7أرضي، قطره ت عبارة عن رواق تحهو " أحمد الحنصالي"نوعية مفرغ األساس بسد   

" أيت مسعود"بينما يتميز مفرغ األساس بسد . ث\3م 510كما يتحدد أعلى صبيب تحت الحجز العادي في 

 .ث\3م 153م، ويتحدد أقصى صبيب تحت الحجز العادي في x 5م 3.5بصمامين بالسد، ببعد 

 

 :لحد من خطر الفيضاناتبالحوض األعلى ألم الربيع ودورها في االتهيئة الهيدرولوجية  -4

شكلت الظواهر الهيدرولوجية القصوى وعلى رأسها ظاهرة الفيضانات إحدى الرهانات الكبرى التي      

أولتها الدولة أهمية بالغة ،كما تؤكد ذلك مجموعة من الدراسات البيبليوغرافية التي تؤرخ لحدوث أمطار 

حالة  02أزيد من  0242و 4312فقد عرف المغرب ما بين . غزيرة وفيضانات مهولة غير ما مرة بالبالد

قتيل مع إنجراف التربة وتغير مورفولوجية  4222فيضان خطيرة ،خلفت خسائر في االرواح تزيد عن 

حيث إجتاحت مياه نهر سبو سهل الغرب ،إضافة إلى  4319همها وأعنفها ما سجل سنة أويبقى . األودية

. 4332ة الحاجب سنة ومدين 4332بالراشيدية وأوريكا بمراكش سنة  4312فيضان واد زيز سنة 

((Akdim.B et al 2003  0241وفيضانات الجنوب سنة  0242وأخيرا فيضان الدار البيضاء سنة. 

وفي هذا السياق لم يسلم حوض أم الربيع الذي يعتبر ثاني أكبر األنهار بالمغرب من خطر تردد هذه      

الذي أعدته كتابة الدولة المكلفة  ،(0220)الظاهرة ،فحسب المخطط الوطني للوقاية من خطر الفيضانات 

 :وذلك على النحو التالي .موقعا مهددا ،يتمركز أغلبها بعالية الحوض 492بالماء فالحوض يضم أزيد من 

 جرد المواقع المهددة بالفيضانات بعالية الحوض(: 83)الجدول رقم 

 عدد المواقع المهددة اإلقليم

 20 بني مالل

 3 الفقيه بن صالح

 92 أزيالل

 40 خنيفرة

 1 خريبكة

 

 المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة للموارد :المصدر

 0240المائية لحوض أم الربيع 

 

وفي ما يلي نموذج لبعض حاالت الفيض التي شهدتها عالية حوض أم الربيع ،حيث سنركز على المجاالت    

 :لذلك بشكل دققيق  تؤرخ( 91و 10)الحضرية التي يخترقها واد أم الربيع والصور رقم 
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في هذا اإلطار لعبت تهيئة السدود بعالية الحوض دورا محوريا في تدبير الموارد المائية وحماية         

الساكنة والممتلكات من خطر الفيضانات ،وهذا ما أكدته فئة مهمة من الساكنة المستجوبة بعالية الحوض 

مع بعض الحاالت اإلستثنائية من . المشيدتين على نهر أم الربيعوبالضبط بمدينتي خنيفرة وقصبة تادلة 

 .  مفرغات السدود تسببهاالتي يشهدها الحوض والتي  األنتروبيكيةاإلمتطاحات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

الصورة رقم )40(: فيضان واد أم الربيع بمدينة 

 خنيفرة سنة 0212
 الصورة رقم )43(: فيضان واد أم الربيع بقصبة تادلة

  سنة 1990
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الهيدرولوجي لواد أم  السلوكعلى ( السدود)  ئة الهيدرولوجيةيتأثير الته: المحور الثاني

 الربيع

:مدخل  

والمخرجات المائية المستخلصة من  الوارداتعلى دراسة وتحليل ومقارنة المحور في هذا سنعتمد     

" و سد ( 0210-0227" )مسعود يتآ" وسد ( 0210-0221" )أحمد الحنصالي" المعطيات اليومية لسد 

وذلك بهدف تحديد . توفرها وكالة الحوض المائي ألم الربيع وهي معطيات، (0217-1101" )قصبة تادلة 

السد، وما ينتج عنها من بناء ثير السدود على المجرى، خاصة في ما يتعلق بكمية التصريف بعد درجة تأ

 .تغير في السلوك الهيدرولوجي

I. قصبة تادلة" و ،"مسعود آيت"  و ،"أحمد الحنصالي" ودالمائية لسد وارداتال:" 

وسد " يت مسعودآ" وسد "  لحنصاليأحمد ا"المائية كل الموارد المائية التي يستقبلها سد  وارداتنعني بال    

، سواءا كان ذلك عن طريق التزويد المباشر من المجرى الرئيسي لواد أم الربيع، أو عن "قصبة تادلة" 

 .ببحيرات السدودمباشرة الروافد والشعاب التي تصب بدورها طريق 

الواردات  هاتهالقيم العليا لتحديد تغير حجم الواردات المائية ودراسة وتحليل  ويهدف هذا المحور إلى     

 .التي إستقبلتها هذه السدود طيلة مدة إشتغالها

قصبة " و ،"مسعود يتآ"  و ،"أحمد الحنصالي" ودالتغيرات السنوية لحجم الواردات المائية لسد -1

 :"تادلة

 يتآ "و " أحمد الحنصالي" وديتحدد الهدف من دراسة التغيرات السنوية لحجم الواردات المائية لسد   

الواردات المائية طيلة المدة  هتاتخذفي الوقوف والتعرف على المنحى العام الذي " قصبة تادلة" و" مسعود

وذلك من أجل تحديد ومعرفة السنوات التي سجلت فائضا في الموارد المائية، والسنوات  ،الزمنية المدروسة

تغيرات السنوية لحجم الواردات المائية مثل الت( 012-027)رقم  ات، والمبيانالموارد التي عرفت نقصا في

 .بالسدود المدروسة
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" و، "أيت مسعود"و، "أحمد الحنصالي" ودالتغيرات السنوية لحجم الواردات المائية  لسد:  (210-201) رقم  اتالمبيان

 " قصبة تادلة

بالتدبدب " قصبة تادلة" و" يت مسعودآ" و " لحنصالي أحمد ا"  ودتميزت الواردات المائية السنوية بسد     

بالنسبة للمدة الزمنية المشتركة بين السدود الثالثة أن أعلى مجموع كما يتبين . واإلختالف من سنة ألخرى

بسد قصبة  3مليون م 0511.03وقد بلغ أعالها . 0213و 0212سنوية قد سجل بسنتي المائية الواردات ال

 .3م م323.17بسد أحمد الحنصالي ب  0227، بينما سجلت أدنى قيمة سنة 0212تادلة وذلك سنة 
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ولتدقيق الدراسة أكثر وتحديد السنوات التي سجلت عجزا والسنوات التي سجلت فائضا في الموارد     

المائية وبالتالي تكون قد ساهمت بطريقة غير مباشرة في الحد من ظاهرة اإلمتطاحات، سنعمل في المرحلة 

 .لية على دراسة توزيع القيم العليا لحجم الواردات المائية بالسدود المدروسةالموا

قصبة " و، "يت مسعودآ"و، "أحمد الحنصالي" ودالقيم العليا لحجم الواردات المائية السنوية لسد -2

 " :تادلة

يت آ" و " أحمد الحنصالي "  ودبعد دراسة وتحليل تغير حجم مجموع الواردات المائية السنوية بسد    

، سنعمل في هذه المرحلة على تحديد وإستخالص القيم السنوية العليا بكل سد "قصبة تادلة" و " مسعود 

ومقارنة توزيعها على المستوى المجالي الزماني، وذلك بهدف تحديد السنوات التي عرفت فائضا في 

 :يمثل ذلك بشكل دقيق ( 011)الموارد المائية والمبيان رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"قصبة تادلة" ، "مسعود يتآ "، "أحمد الحنصالي" ودتوزيع القيم العليا لحجم الواردات المائية لسد:  (044)مبيان رقم ال  

 

ما تم التوصل إليه على مستوى توزيع مجموع حجم الواردات المائية ( 011)يتأكد من خالل المبيان رقم     

مليون  660.63بسد قصبة تادلة ب  0212فعال سنة  سجلتبالفترة المشتركة السنوية، حيث أن أعلى القيم 

سد أحمد من حيث األهمية  الواردات المائية السنوية، يليه مجموع حجموهو  3م م0511.03من أصل  3م

وذلك  3م مليون 561.12، تم سد ايت مسعود ب 3مليون م 651.05الحنصالي الذي تحددت قيمه العليا في 

أحمد الحنصالي " وبالفترة المشتركة دائما أن سد ( 027)ل المبيان رقم ، كما يتبين من خالأيضا 0212سنة 

مسود  يتآ "هو الذي يسجل أعلى القيم من الواردات المائية السنوية مع تسجيل تقارب في القيم ما بين سد " 

، 1111بينما سجلت أعلى قيم الواردات المائية طيلة مدة إشتغال سد قصبة تادلة سنة  ".قصبة تادلة" و " 

 . 3مليون م 1363.55حيث بلغت 
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التي سجلت خالل  التساقطات المطريةوبالتالي فإرتفاع القيم العليا بهذه السنوات، يمكن تفسيره بأهمية     

هذه الفترة وذلك حسب ما تم التوصل إليه من خالل الدراسة المناخية والهيدرولوجية، ويتأكد أيضا بأهمية 

 .سجلت بالروافد الفرعية لواد أم الربيعاإلمتطاحات المرجعية التي 

" و، "مسعود يتآ "و، "أحمد الحنصالي" ودلسد الترددات السنوية لحجم الواردات المائية السنوية -9

 " :قصبة تادلة
 

 يتآ" و " أحمد الحنصالي "  ودبعد إستخالص وتحليل توزيع حجم الواردات المائية السنوية بسد     

عملنا أيضا على دراسة ترددها وتحديد فترات رجوها والوقوف على السنوات  ،" قصبة تادلة "و " ودعمس

التي عرفت تردد نفس كمية الموارد المائية خالل المدة الزمنية المدروسة بالنسبة لكل سد، وذلك باإلعتماد 

لة، بالنسبة لسد قصبة تاد Frechetمسعود و  يتآ بالنسبة لسد أحمد الحنصالي و Ln Normaleعلى قانون 

 . بإعتبارها القوانين التي تتناسب بشكل جيد مع هذه القيم

":قصبة تادلة" ، "مسعود يتآ "، "أحمد الحنصالي" ودتحديد ترددات حجم الواردات المائية السنوية لسد -9-1  

قصبة " و" مسعود يتآ" و " أحمد الحنصالي"  ودلدراسة توزيع ترددات حجم الواردات المائية السنوية بسد

بإعتبارهما األكثر تناسبا مع هذه  Frechetو  Ln Normaleإعتمدنا كما سبقت اإلشارة على قانون " ادلةت

   :توضح أهم النتائج ( 011-010)القيم، والمبيانات رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قصبة "  و،"أيت مسعود"و، "أحمد الحنصالي" ودترددات حجم  الواردات المائية السنوية لسد( : 211-212)المبيان رقم 

":تادلة  
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أن هناك تباين وإختالف مجالي وزماني في تردد حجم ( 011-010)يتبين من خالل المبيانات رقم      

نجد " أحمد الحنصالي " فبالنسبة لسد . خر وأيضا داخل نفس السدالواردات المائية السنوية، وذلك من سد آل

 0221هي األكثر ترددا بالفترة الممتدة من  ،3م م 132أن قيمة مجموع حجم الواردات المائية الممثلة في 

هي األكثر  ،3م م 730فيتبين أن القيمة " يت مسعودآ" أما بسد . مرات 6، حيث سجلها السد 0210إلى 

" بالنسبة لسد  أما، (المدة الزمنية المدروسة)سنة  10ترددا حيث سجلت بالحوض بأربع سنوات من أصل 

كانت  3م م 535ختالف في قيم حجم الواردات المائية السنوية، إال أن القيمة فقد عرف تنوع وإ" قصبة تادلة

مرة واحدة  الثالثبينما سجلت أعلى القيم بالسدود . سنة 37سنة من أصل  01األكثر ترددا بحيث سجلت ب 

 .طيلة المدة الزمنية المدروسة بالنسبة لكل سد

قصبة " ، "مسعود يتآ "، "أحمد الحنصالي" ودلسدتوزيع ترددات حجم الواردات المائية السنوية  -9-2

":تادلة  

" مسعود يتآ "و" أحمد الحنصالي "  ودسيمكننا توزيع ترددات حجم الواردات المائية السنوية لسد   

من الوقوف على كيفية إنتظام القيم لتحديد فترات رجوعها، وذلك بهدف التعرف والوقوف " قصبة تادلة"و

، وذلك في ية لحجم الواردات المائية التي دخلت السدود خالل المدة الزمنية لكل سدعلى التغيرات الزمن

 .إطار عالقتها بالتغايرية المناخية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

،و "أيت مسعود"، و"أحمد الحنصالي"توزيع ترددات حجم  الواردات المائية السنوية لسدود ( : 047-041)رقم  اتالمبيان

"قصبة تادلة"   
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1/10 1/5 1/2 الترددات

سنتين فترات الرجوع

2079,05 1549,99 1300,19 1050,96 699,48 سد أحمد الحنصالي

2225,18 1772,94 1476,00 1182,19 773,15 سد أيت مسعود

2588,20 1838,60 1411,70 1071,80 707,20 سد قصبة تادلة

1/  1/50

سنة   سنة   سنوات   سنوات  

إنطالقا من النتائج المحصل عليها من خالل توزيع ترددات حجم الواردات المائية السنوية حسب يتبين     

، "قصبة تادلة"سد ب Frechetو " أحمد الحنصالي"و " مسعوديت آ " يبالنسبة لسد Ln Normaleقانون 

خر وذلك من سد آل ،إختالف في توزيع ترددات حجم الواردات المائية مابين القيم العليا والدنياأن هناك 

وأيضا داخل نفس السد، حيث توزعت تقريبا على شكل مجموعات، يمكن أن نميز فيها بين السنوات الرطبة 

التي عرفت قيم مهمة في حجم الواردات وأخرى شبه رطبة وأيضا سنوات جافة، كما يمكننا من خاللها 

 :يمثل ذلك ( 31)تحديد فترات رجوعها، والجدول رقم 

قصبة " ،"مسعود يتآ "،"أحمد الحنصالي" ودفترات رجوع حجم الواردات المائية السنوية لسد( : 93)م الجدول رق

"تادلة  

 
 

يت آ "و" أحمد الحنصالي"  ودفترات رجوع حجم الواردات المائية السنوية بسد( 31)يمثل الجدول رقم      

دات المائية المسجلة بالسدود ، حيث يتبين أن أعلى قيم مجموع حجم الوار"قصبة تادلة "و" مسعود

وبالتالي يمكن إعتبارها  ،، وقد ترددت مرة واحدة تقريبا بكل السدود52\1المدروسة قد تحددت على التردد 

بمعنى  5\1و 0\1بينما تحددت القيم األكثر ترددا وظهورا بالسدود الثالثة على التردد . حاالت إستثنائية

و " أحمد الحنصالي"بسد  3م م 611.1، تحدد أدناها في ستسجل مرة كل سنتين أو كل خمس سنوات

 .3م م 65.15أي بفارق " قصبة تادلة"بسد  3م م 727.02و " مسعود يتآ" بسد  3م م 773.15

 " قصبة تادلة" و،"مسعود يتآ" و،"أحمد الحنصالي" ودالتوزيع الشهري لمعدالت الواردات المائية لسد -1

 

ة الشهرية بإستخالص الشهور التي تعرف أعلى معدالت تزويد السد المائييسمح لنا تتبع الواردات    

السد نقصا في الموارد المائية، الشهور التي يعرف خاللها بالموارد المائية، وفي نفس الوقت تحديد 

 :يمثل ذلك ( 001-010)رقم  اتوالمبيان
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قصبة " ،"يت مسعودآ" ،"أحمد الحنصالي"دالت الواردات المائية لسد التوزيع الشهري لمع( :  004-048)رقم  اتالمبيان

"تادلة  

 

و " مسعود يتآ "و " أحمد الحنصالي"  وديتبين  من خالل التوزيع الشهري لحجم الواردات المائية بسد     

وقد بلغ ، أن شهري فبراير ومارس هما اللذان يسجالن أعلى القيم الشهرية بالسدود الثالثة، "قصبة تادلة"

 3م م 110.16و " أحمد الحنصالي"بسد  فبرايربشهر  3م م 115.50بالفترة المشتركة بين السدود أعالها 

إال أن . ر مارسبشه 3م م 105.30ب " مسعود يتآ "، يليه سد أيضا بشهر فبراير" قصبة تادلة " بسد 

خر، وقد تحدد أدناها لك من سد آلإختالف في الشهور التي تسجل أدنى قيم حجم الواردات المائية، وذهناك 

، بينما "مسعود يتآ "بشهر نونبر بسد  3م م 13.50و" أحمد الحنصالي"بسد  غشتبشهر  3م م 03.71في 

 .3م م 17.02ب  نونبربشهر "  قصبة تادلة "سجل أدنى معدل شهري بسد 
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 "قصبة تادلة" ، و"سعودم يتآ" ، و "أحمد الحنصالي"التغيرات اليومية لحجم الواردات المائية لسدود  -5

(2005-2018 ): 

بعد دراسة وتحليل التغيرات السنوية والشهرية لحجم الواردات المائية، وتحديد السنوات التي سجلت     

فائضا في الموارد المائية، وبحكم طبيعة اإلشكالية التي تتطلب تفصيال دقيقا في حجم الواردات المائية، 

" أحمد الحنصالي " ى دراسة التغيرات اليومية لحجم الواردات المائية لسدود سنعمل خالل هذه المرحلة عل

وذلك بهدف تحديد أهم القيم اليومية لحجم الواردات المائية، المسجلة ". قصبة تادلة " و " ايت مسعود " و 

 :ا يمثل النتائج المحصل عليه( 001-000)رقم  السنوي بالسدود المدروسة، والمبيانات على المستوى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

" و، "أيت مسعود"و، "أحمد الحنصالي" ودلحجم الواردات المائية  لسد التغيرات اليومية:  (221-222)رقم  اتمبيانال

 " قصبة تادلة

يتبين من خالل النتائج المحصل عليها أن الواردات المائية اليومية، قد تميزت بدورها بالتباين واإلختالف، 

إال أن سد أحمد الحنصالي وبحكم سعته وأهميته، هو الذي سجل أعلى . د ألخروذلك من سنة ألخرى ومن س

، وقد بلغ 0210إلى  0225وأهم الواردات المائية اليومية، وذلك على طول السلسلة اإلحصائية الممتدة من 

م يو 3م م 61.02، يليه من حيث األهمية سد قصبة تادلة ب 0212فبراير  6وذلك يوم  3م م 76.61أعالها 

وهذا يؤكد ما . أيضا 0212فبراير سنة  00يوم  3م م 61.21ب " ايت مسعود " ، تم سد 0212فبارير  11
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توصلنا إليه على المستوى السنوي وأيضا ما توصلنا إليه من خالل الدراسة المناخية والهيدرولوجية، التي 

لهذا سنعمل  .فرة الموارد المائيةكانت سنة رطبة بإمتياز، حيث تميزت بو 0212تبين لنا من خاللها أن سنة 

 .بالمرحلة الموالية على التأكد من أهمية هذه الواردات المائية

II. مسعود آيت" و،"أحمد الحنصالي" يحجم الملء بسد" : 

 
فقط، نظرا ألهمية " مسعود يتآ" و سد " أحمد الحنصالي " سندرس في هذه المرحلة حجم الملء بسد      

" بسد  3م م 13.02و " أحمد الحنصالي" بسد  3م م 712تخزينية والتي تتحدد في طاقتهما اإلستيعابية وال

(. 0216وكالة الحوض المائي ألم الربيع، ) 3م م 2.5، بينما ال تتجاوز بسد قصبة تادلة "أيت مسعود

قع وبالتالي فالمعرفة الدقيقة لحجم الملء بهذه السدود من خالل علو الماء، يعتبر عنصر أساسي لتحديد و

 .هذه التجهيزات الهيدرولوجية على المجرى الرئيسي ألم الربيع وعلى سلوكه الهيدرولوجي

 ":مسعود يتآ" سد و،"أحمد الحنصالي"التوزيع السنوي لحجم الملء بسد  -1

 

فكرة واضحة عن التطور الحاصل في " مسعود يتآ "وسد " أحمد الحنصالي" تعطينا معدالت الملء بسد 

( 006-005)رقم  ينوالمبيان. ، وكذلك معرفة السنوات التي سجلت أعلى وأدنى المعدالتحقينة هذه السدود

 :أهم النتائج المحصل عليها نيمثال

 

 

 

 

 

 

":مسعود يتآ" وسد "أحمد الحنصالي"معدل الملء السنوي لسد (:  001-001)رقم  ينالمبيان    

قد سجل " أحمد الحنصالي" ء السنوي بسد ، أن معدل المل(006-005)رقم  ينيتبين من خالل المبيان     

 3م م 100قيم مهمة تجاوزت المعدل العام للملء المحدد في ( 0210-0221)خالل المدة الزمنية المدروسة 

مع حجم الطاقة اإلستيعابية  3م م 15.75أي بفارق  0212سنة  3م م 611.05سنوات، بلغ أعالها  7، خالل 

أما بسد أيت مسعود فيتبين أن معدل . الخطي لمعدل الملء في إتجاه التزايد كما يتبين أيضا أن اإلتجاه. للسد

سنوات أيضا، وقد سجل أعلى معدل ملء  7الملء السنوي قد تجاوز المعدل العام بشكل ضعيف وذلك خالل 

م وبهذا يتأكد ما ث. مع الطاقة االستيعابية للسد 3م م 1.13أي بفارق  3م م 10.27أيضا ب  0212خالل سنة 
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كانت سنة رطبة  0212التوصل إليه على مستوى الدراسة المناخية وأيضا حجم الواردات حيث أن سنة 

 .بإمتياز، وقد إنعكس ذلك على حجم الملء بهذه السدود

 ":مسعود يتآ"  سدو "أحمد الحنصالي"التوزيع الشهري لحجم الملء بسد  2-

على " أيت مسعود" وسد "أحمد الحنصالي" لء بسد سنعمل من خالل دراسة التوزيع الشهري لحجم الم    

تحديد الشهور التي سجلت بها هذه السدود أعلى قيم الملء، وذلك بهدف فهم استجابة السدود للواردات 

 : النتائج المحصل عليها  نيمثال( 000-007)رقم  ينالمائية في عالقتها بالوضعية المناخية، والمبيان

 

 

 

 

 

 

 

"مسعود يتآ "وسد "أحمد الحنصالي"تغير معدل الملء الشهري بسد  (:  008-007)رقم  ينالمبيان  

 

أحمد " تغيرات حجم الملء الشهري بسد  نيمثال نالذي( 000-007)رقم  ينيتبين من خالل المبيان     

، حسب المدة الزمنية لكل منهما أن السدين يسجالن معا قيم شهرية مهمة "مسعود يتآ "وسد " الحنصالي

" وبسد   3م م 500.01" أحمد الحنصالي" السنة تقريبا، يتحدد أعالها في شهر أبريل حيث بلغت بسد طيلة 

م  1.01و " أحمد الحنصالي" ث بسد \3م م 371.03ث، وأدناها بشهر أكتوبر ب \3م م 10.20" مسعود يتآ

 . مع الطاقة اإلستيعابية للسد 3م م 3.31، أي بفارق "مسعود يتآ "بسد  3م

، هو إرتفاع قيم معدل الملء بشهري (000-007)رقم  ينأن أهم ما يثير اإلنتباه أيضا من خالل المبيان إال   

يونيو ويوليوز وغشت، والتي تدخل حسب النظام الهيدرولوجي للحوض ضمن فترة المياه الدنيا، وبالتالي 

ذية واد أم الربيع بإستمرار، يمكن تفسير ذلك بطبيعة النظام الكارستي بعالية الحوض، والذي يساهم في تغ

 .باإلضافة إلى نشاط ظاهرة العواصف الرعدية خالل هذه الفترة من السنة

 ":مسعود يتآ" وسد " أحمد الحنصالي"توزيع أعلى حجم ملء سنوي بسد  -9

بعد دراسة توزيع معدالت حجم الملء السنوي، سنعمل على تدقيق الدراسة أكثر من خالل دراسة      

لى حجم ملء سنوي، وذلك بهدف تحديد السنوات التي تجاوزت القدرة المبدئية للحجز العادي لكل توزيع أع

 :يمثل ذلك ( 032-001)رقم  ينسد، والمبيان
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"مسعود يتآ" وسد " أحمد الحنصالي " توزيع أعلى حجم ملء سنوي بسد ( : 092-003)رقم  ينالمبيان  

 

قد " أحمد الحنصالي" ، أن أعلى قيم حجم الملء السنوي بسد (032-001)رقم  ينيتبين من خالل المبيان    

بقيمة ملء سنوي تحددت في  0212تجاوزت القدرة المبدئية للحجز العادي في سنة واحدة فقط وذلك سنة 

ونسجل نفس الشيئ بالنسبة . عن حجم القدرة المبدئية للحجز العادي 3م م 3.1ث أي بزيادة \3م م 713.12

أي بزيادة  3م م 13.07أيضا ب  0212الذي سجل أعلى قيمة حجم ملء سنوي بسنة " مسعود يتآ" لسد 

 .0213و 0210عن حجم القدرة المبدئية للحجز العادي، كما تجاوزها أيضا بسنة  3م م 2.67

III.  قصبة تادلة" و،"مسعود يتآ "و،"أحمد الحنصالي"المخرجات المائية لسد: " 

يت آ" وسد " أحمد الحنصالي" حجم الواردات المائية السنوية والشهرية بسد  بعد دراسة وتتبع تغيرات    

، سنعمل خالل هذه المرحلة على دراسة المخرجات، ويتجلى الهدف من ذلك "قصبة تادلة" وسد " مسعود

في تحديد الكميات المائية التي خرجت من المخزون المائي لهذه السدود، مع األخذ بعين اإلعتبار كميات 

مياه الضائعة طبيعيا من خالل التبخر والتسرب، وكذلك المياه الموجهة للسقي، وأيضا المياه المحولة إلى ال

 ".مسعوديت آ" مدينة خريبكة من أجل غسل ونقل الفوسفاط وذلك إنطالقا من سد 

 ":قصبة تادلة" و،"مسعود يتآ" و،"أحمد الحنصالي"التوزيع السنوي لمجموع المخرجات بسد  -1

قصبة " وسد " أيت مسعود" وسد " أحمد الحنصالي" ح لنا التوزيع السنوي لمجموع المخرجات بسد يسم    

، خالل المدة الزمنية لكل سد، من الوقوف على السنوات التي شهدت خروج أعلى وأدنى القيم من "تادلة

وزيع حجم يمثل ت( 031)والمبيان رقم . مخزون هذه السدود ومقارنتها بالظروف المناخية السائدة

 " :قصبة تادلة"وسد " مسعود يتآ" وسد " أحمد الحنصالي" المخرجات المائية السنوية بسد 
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":قصبة تادلة" وسد "مسعود يتآ" وسد "أحمد الحنصالي"حجم المخرجات السنوية بسد (: 094)المبيان رقم   

 

ى الواردات المائية بالسدود التي سجلت أعل 0212أن سنة ( 031)يتضح من خالل المبيان رقم     

" بسد  3م م 0003.02المدروسة هي التي سجلت أيضا أعلى مجموع للمخرجات المائية، وقد بلغ أعالها 

ويمكن تفسير ذلك بإرتفاع حجم الملء والذي تجاوز كما ". أحمد الحنصالي" سد  1655و " مسعود يتآ

ريغ وإخراج كميات مهمة من المياه حفاظا على سالمة سبقت اإلشارة الحجم العادي، وبالتالي كان البد من تف

أيضا أعلى حجم من المخرجات المائية  0213كما سجلت سنة . السدود، وتحسبا ألي موارد مائية إضافية

أما بسد قصبة تادلة فحجم المخرجات هو نفسه حجم الواردات، نظرا لغياب خزان وبإعتباره . بكال السدين

 .جزء من وارداته المائية عبر قناة الزيدانية التي توجه للسقيسد تحويلي فقط حيث يحول 

 ":قصبة تادلة" وسد  "مسعود يتآ" وسد "أحمد الحنصالي" توزيع القيم العليا السنوية لمجموع المخرجات بسد -0

وسد " أحمد الحنصالي" سنعمل من خالل دراسة توزيع القيم العليا السنوية لمجموع المخرجات المائية لسد 

من تحديد السنوات التي شهدت إخراج أعلى قيم حجم المياه من السدود " قصبة تادلة" وسد " مسعود يتآ" 

 :المدروسة، وذلك في إطار عالقتها بالسنوات الرطبة والجافة خالل السلسلة اإلحصائية لكل سد 

 

 

 

 



اإلستخالص والتصنيف: لتهيئة الهيدرولوجية واإلمتطاحات اليومية بالمجرى الرئيسي لواد أم الربيعا: القسم الثالث   0202-0201  
 

2021 \لحلو نادية  207  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قصبة " ،و"مسعود يتآ "،و"أحمد الحنصالي"توزيع القيم العليا لمجموع المخرجات المائية لسد :  (090)المبيان رقم 

"تادلة  

، ما سبق التوصل إليه على مستوى مجموع (030)يتأكد من خالل النتائج المحصل عليها بالمبيان رقم      

هو الذي سجل أعلى قيم حجم المخرجات المائية السنوية، " قصبة تادلة " المخرجات السنوية، حيث أن سد 

 0212سنة الذي سجل أعلى القيم " مسعود يتآ" ، يليه سد 0212سنة  3مليون م 660.61والتي تحددت في 

" أحمد الحنصالي" وبالضبط بشهر فبراير، يليه سد  0212سنة  3م م 561.27، وقد بلغ أعالها 0213و

 بينما سجلت أدنى القيم العليا للمخرجات المائية بالسدين. خالل نفس السنة ونفس الشهر 3م م 121.30بقيمة 

 .، والتي كانت سنة جافة تقريبا، حيث سجلت نقصا في حجم الواردات المائية أيضا0216معا سنة 

 :" قصبة تادلة" ،و"مسعود يتآ" ،و"أحمد الحنصالي" بسدالمائية  مخرجاتلل  القيم العليا الشهريةتوزيع  -9

" أحمد الحنصالي" ت من سد كميات المياه التي أفرغل نتعرف من خالل توزيع القيم العليا الشهريةسوف     

، على الشهور التي تعرف تفريغ أعلى وأخفض الكميات، وذلك في "قصبة تادلة" وسد " مسعود  يتآ" وسد 

 :إطار عالقتها بالكميات المخزنة وبالتغايرية المناخية 
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الميزانية مجموع المخرجات مجموع المدخالت الميزانية مجموع المخرجات مجموع المدخالت

153,42 211,44 364,86 2005

135,62 509,85 645,47 2006

-1,70 466,36 464,66 2007 -137,29 440,46 303,17 2007

-7,80 332,75 324,95 2008 202,16 325,37 527,53 2008

-362,54 1153,03 790,49 2009 164,46 1024,27 1188,73 2009

2,63 2223,20 2225,83 2010 423,13 1655,93 2079,05 2010

-36,28 1078,36 1042,08 2011 25,36 957,38 982,73 2011

-133,28 940,15 806,88 2012 -7,09 743,47 736,37 2012

92,86 1200,66 1293,51 2013 -139,84 1084,58 944,74 2013

7,25 885,94 893,20 2014 -31,74 756,86 725,12 2014

-25,82 637,33 611,52 2015 121,92 584,31 706,23 2015

6,41 505,62 512,02 2016 50,59 479,92 530,50 2016

-32,26 657,07 624,82 2017 -205,64 694,44 488,81 2017

2,54 901,04 903,59 2018 137,40 865,83 1003,23 2018

سد أحمد الحنصالي

السنوات

سد آيت مسعود

السنوات

 

 

 

 

 

 

 
" ،و"يت مسعودآ" ،و"أحمد الحنصالي"ة بسد لمخرجات المائييع القيم العليا الشهرية لتوز(:  091-099)رقم  اتالمبيان  

 "قصبة تادلة

قصبة "  و" مسعود يتآ"  و" أحمد الحنصالي" ودالعالقة بين المدخالت والمخرجات  المائية بسد -1

 " تادلة

 يتآ "وسد " أحمد الحنصالي" بعد دراسة توزيع وتغيير حجم الواردات والمخرجات المائية بسد      

، سنعمل هذه المرة على إستخراج الميزانية المائية السنوية لكل سد، وذلك "لةقصبة تاد "وسد " مسعود

بهدف المقارنة بين حجم المدخالت والمخرجات، وتحديد مدى تأثير ذلك على السلوك الهيدرولوجي للمجرى 

تائج يلخص ن( 12)والجدول رقم . الرئيسي لواد أم الربيع في إطار التغايرية المناخية واألنشطة البشرية

 " :مسعود يتآ" وسد " أحمد الحنصالي" الميزانية المائية لسد 

(2018-2001" )مسعود يتآ "وسد ( 2018-2005" )أحمد الحنصالي" الميزانية السنوية لسد ( : 10)الجدول رقم   

 

   



اإلستخالص والتصنيف: لتهيئة الهيدرولوجية واإلمتطاحات اليومية بالمجرى الرئيسي لواد أم الربيعا: القسم الثالث   0202-0201  
 

2021 \لحلو نادية  209  

 

سجل خالل المدة الزمنية المدروسة " أحمد الحنصالي" ، أن سد (12)يتبين من خالل الجدول رقم      

 3م م -025.61منها  3م م 501.6سنة، تحدد مجموعها في  11س سنوات ذات مردودية سالبة من أصل خم

فقد تجاوزت السنوات السالبة عدد السنوات الموجبة بسنتين، وقد " أيت مسعود" أما بسد . وحدها 0217سنة 

أي بفارق مهم جدا  ،3م م 111.61، ومجموع السنوات الموجبة 3م م 511.60بلغ مجموع السنوات السالبة 

 .3م م 107.11يتحدد في 

  ( :012-037)ومن أجل توضيح هذه النتائج بشكل دقيق، عملنا على إعادة تمثيلها في المبيانات رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

" ،"مسعود يتآ" ،"أحمد الحنصالي"التطور السنوي للمدخالت والمخرجات بسد (: 210-291)رقم  اتالمبيان  

 " :قصبة تادلة

 

" أحمد الحنصالي" يتضح من خالل مبيانات التطور السنوي لحجم المدخالت والمخرجات المائية بسد     

هي التي سجلت أكبر حجم من الواردات  0212، ما تم التوصل إليه سابقا حيث أن سنة "أيت مسعود" وسد 

 3م م 103.10ب "حنصاليأحمد ال" المائية بالسدين معا، إال أن حجم الواردات فاق حجم المخرجات بسد

 3م م 0.63، بحيث فاقت الواردات حجم المخرجات ب "مسعود يتآ" بينما كان هناك تقارب بينهما بسد 
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كانت سنة مطيرة بإمتياز، تميزت بوفرة الموارد المائية، وذلك  0212ويمكن تفسير ذلك بكون سنة  .فقط

 .لي لم يتم التفريغ بشكل كبيرحسب ما تم التوصل إليه بالدراسة الهيدرومناخية، وبالتا

 1تجاوز حجم المخرجات خالل " أحمد الحنصالي" لكن على العموم يتبين أن حجم الواردات بسد     

الذي تتجاوز فيه المخرجات حجم الواردات، لكن " أيت مسعود" سنة، عكس سد  11سنوات من أصل 

، حيث كان هناك فارق مهم 0210و 0221بشكل ضعيف نوعا ما، مع بعض الحاالت اإلستثنائية مثل سنة 

لكن على العموم يبقى التفسير الرئيسي لتجاوز حجم المخرجات لحجم الواردات المائية بسد أيت  .بينهما

أما بالنسبة لسد  .مسعود، بكون هذا األخير يحول جزء مهم من موارده المائية لغسل ونقل الفوسفاط بخريبكة

 .يق أن حجم الواردات يتساوى مع حجم المخرجاتفقد إتضح وبشكل دق" قصبة تادلة" 

" قصبة تادلة "و  "مسعود يتآ" ،و"أحمد الحنصالي" ودبسدالمائية التوزيع اليومي للمخرجات  -5

(2005-2015): 

نهدف من خالله إلى التفصيل والتدقيق أكثر في حجم المخرجات السنوية، وذلك على المستوى اليومي،    

التي يمكن أن ينتج عنها إمتطاحات إصطناعية، ية وحجم المخرجات اليومية لى أهمبمعنى الوقوف ع

 :مثل ذلك ت( 013-011)رقم  مبياناتوال

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

"قصبة تادلة" وسد "مسعود يتآ" وسد "أحمد الحنصالي"بسد  يوميةالمخرجات التوزيع  (:019-014)رقم  اتالمبيان  
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، أن هناك تباين وإختالف في حجم المخرجات اليومية بجميع (013-011)رقم  مبياناتيتبين من خالل ال    

، ما تمت اإلشارة إليه على مستوى مجموع المخرجات السنوية، ) (كما يتأكد من خالل الشكل رقم . السدود

هي التي سجلت أعلى المخرجات اليومية، والتي تركزت بالضبط بشهري فبراير  0212حيث أن سنة 

األمر الذي تطلب تفريغ كميات مهمة . ا إلرتفاع حجم الملء خالل هذه الفترةومارس بجميع السدود، نظر

ايت بسد   3مليون م 61، يليه 0212فبراير  11بسد أحمد الحنصالي، يوم  3مليون م 73.11تحدد أعالها في 

 ،0212فبراير  11يوم   3م م 61.02بينما مرت بسد قصبة تادلة . أيضا 0212فبراير سنة  00مسعود يوم 

يمكن إرجاعها  3م م 1.53من سد ايت مسعود خالل نفس اليوم، مع فارق  3م م 51.63وذلك نتيجة تفريغ 

 .للروافد الثانوية التي تغذي واد أم الربيع ما بين سد ايت مسعود وقصبة تادلة

 هو تجاوز حجم المخرجات اليومية بجميع ،(013-011)رقم  مبياناتكما أن أهم ما يمكن تسجيله بال   

والتي من المحتمل أن تكون قد ساهمت في حدوث إمتطاحات ، 3مليون م 12السدود وألكثر من مرة 

 .وهذا ما سنعمل على التأكد منه والوقوف عليه بالفصل الموالي. إصطناعية
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 خالصة الفصل السابع

بالسدود المدروسة في تزايد  تبين من خالل النتائج المحصل عليها أن اإلتجاه الخطي لمعدل الملء       

سنة المدة الزمنية المدروسة، حيث أن معدل الملء السنوي لسد أحمد الحنصالي قد سجل  15وذلك خالل 

 3م 611.05سنوات بلغ أعالها  7،وذلك خالل  3م م 100قيم مهمة تجاوزت المعدل العام للملء المحدد في 

ملء السنوي، المعدل العام بشكل ضعيف وذلك خالل أما سد أيت مسعود فقد تجاوز معدل ال. 0212سنة 

أيضا، وبذلك يتأكد ما تم التوصل إليه على  0212نفس السنوات، كما سجل أعلى معدل ملء خالل سنة 

كانت سنة رطبة بإمتياز، وقد إنعكس  0212مستوى الدراسة المناخية وأيضا حجم الواردات حيث أن سنة 

كما تم تسجيل إرتفاع معدل الملء بكال السدين بشهر يونيو ويوليوز . ذلك على حجم الملء بهذه السدود

وغشت، والتي تدخل حسب النظام الهيدرولوجي للحوض ضمن فترة المياه الدنيا، وبالتالي تظهر أهمية 

النظام الكارستي بعالية الحوض، والذي يساهم في تغذية واد أم الربيع بإستمرار، باإلضافة إلى نشاط ظاهرة 

 .صف الرعدية خالل هذه الفترة من السنةالعوا

 5، أنه سجل خالل المدة الزمنية المدروسة "أحمد الحنصالي"كما أظهرت نتائج الميزانية المائية لسد 

وحدها حيث عرفت نزوال  0217بسنة  3م -025.61، منها 3م م 501.6سنوات سالبة تحدد مجموعها في 

فقد تجاوزت السنوات السالبة عدد السنوات الموجبة " يت مسعودآ"أما سد . حادا في المخزون المائي بالسد

الموجهة ، ويمكن تفسير ذلك بحجم الموارد المائية 3م م 511.60بسنتين، وقد بلغ مجموع السنوات السالبة 

 .التي يتم تحويلها من السد لغسل ونقل الفوسفاط من مدينة خريبكةللسقي وأيضا الكميات المائية 
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بواد أم  Anthropiques)) األنتروبيكيةاليومية تحديد ودراسة اإلمتطاحات :  ثامنلالفصل ا

 (2015-2001)الربيع 

:قدمةم  

بعدما عملنا على دراسة وفهم طبيعة السلوك الهيدرولوجي لواد أم الربيع، قبل مرحلة التهئة     

نيف اإلمتطاحات خالل تحديد وتص، من (0222-1131)بالفترة الزمنية الممتدة من ( السدود)الهيدرولوجية 

تم مرحلة التهئية الهيدرولوجية، من خالل دراسة التوزيع المجالي . ، وذلك في مرحلة أولىاليومية الطبيعية

والزمني للسدود، والوقوف على مدى تأثير التهيئة على السلوك الهيدرولوجي لواد أم الربيع في مرحلة 

لواد أم الربيع، لكن ثة على إعادة دراسة وتحليل السلوك الهيدرولوجي سنعمل خالل هذه المرحلة الثال. ثانية

هذه المرة بعد مرحلة التهئية الهيدرولوجية، حيث أصبح اإلشتغال الهيدرولوجي إصطناعيا بفعل تدخل 

اإلنسان بالمجرى الرئيسي لواد أم الربيع، وسيتم ذلك من خالل تحديد وإستخالص اإلمتطاحات اليومية 

، باإلعتماد دائما على معطيات الصبيب اليومي لكل محطة من (0215-0221)بهذه الفترة المسجلة 

 .المحطات الهيدرومترية المدروسة، بإستثناء محطة دشر الواد التي حل مكانها سد أحمد الحنصالي

  Crues anthropiques: األنتروبيكيةتعريف اإلمتطاحات  -1

، لهذا عملنا على تعريفها وفق األنتروبيكيةف معين لإلمتطاحات بالرجوع إلى البيبليوغرافيا، لم نجد تعري

 :إشكاليتنا وحسب خصائص المجال، وذلك على النحو التالي 

، هي إمتطاحات غير طبيعية، بمعنى ناتجة عن التدخل المباشر لإلنسان بالمجرى، األنتروبيكيةاإلمتطاحات 

الجريان الطبيعي، أو من خالل تهيئة في الغالب رقل التي تع... سواءا من خالل إنشاء حواجز، أو قناطر، 

سلوكه الهيدرولوجي، حيث  األمر الذي ينعكس على اإلشتغال الطبيعي للمجرى، وبالتالي تغير. السدود عليه

إنتاج )يصبح اإلنسان هو المتحكم الرئيسي في وقت وحجم مخرجات هذه السدود، وذلك حسب اإلحتياجات 

وحسب الظروف المناخية، التي تتطلب في بعض ...( راعة، الماء الصالح للشرب،الطاقة الكهربائية، الز

  .الحاالت تفريغ كميات مائية مهمة، وبالتالي المساهمة في تشكل إمتطاحات إصطناعية

 : األنتروبيكيةإشكالية تحديد اإلمتطاحات  -2

ألغلبية تركز فقط على العوامل لقلة الدراسات التي تناولت هذا النوع من اإلمتطاحات، حيث أن انظرا     

وجدنا . القصوى بل أنواعها البشرية، المباشرة أو غير المباشرة، المساهمة في تفاقم الظواهر الهيدرولوجية

لهذا وأخذا بعين . األنتروبيكيةصعوبة في تحديد الطرق أو الطريقة المناسبة لتحديد وإستخراج اإلمتطاحات 

نا اإلعتماد في هذه المرحلة على واحدة من بين الطرق األساسية المعتمدة في اإلعتبار للمعايير العلمية، قرر
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تاريخ تسجيل صبيب الذروة صبيب الذروة ب م3\ث المدة الزمنية المحطات السنة
19/12/2001
02/01/2002
09/01/2001
24/01/2001
07/01/2001
28/01/2001
21/11/2002
02/12/2002
21/11/2002
02/12/2002
12/11/2002
11/12/2002
19/01/2003
06/02/2003
28/11/2003
16/12/2003
14/11/2003
02/12/2003

05/12/2003

14/01/2001

25/11/2002

25/11/2003

86,924/12/2001تغاط

قصبة تادلة

15225/11/2002

23/01/2003

355,613/01/2001

25/11/2002

261مشرع الضحك

2001

تغاط

2002201,2

2003129,7 قصبة تادلة

84,1 مشرع الضحك

قصبة تادلة

263 مشرع الضحك

40,7 تغاط

تحديد اإلمتطاحات بصفة عامة، وهي الطريقة التي تعتمد على أعلى صبيب ذروة سواءا على المستوى 

 .اليومي أو اللحظي

 المسجلة( Crues anthropiques) األنتروبيكيةالجانب المنهجي لتحديد صبيب اإلمتطاحات  -9

 : (2015-2001)م الربيع لواد أبالمجرى الرئيسي 

التي سجلها واد أم الربيع بعد مرحلة التهئية  األنتروبيكيةلتحديد صبيب اإلمتطاحات اليومية     

لكل محطة  (QMJA)على المستوى السنوي يومي أعلى صبيب ذروة  الهيدرولوجية، عملنا على إستخراج

كما تم أيضا اإلعتماد على معطيات المخرجات اليومية رع الضحك، تغاط وقصبة تادلة ومش، هيدرومترية

وبالتالي فهم وتحديد ميكانيزمات اإلشتغال  ، لتحديد طبيعة العالقة بينهماللسدود المنجزة على واد أم الربيع

 .اإلصطناعي

I. النتائج والتحليل: 

، على معطيات الصبيب اليومي التي بالنسبة للنتائج المحصل عليها، فهي نتائج مبنية كما سبقت اإلشارة    

، باإلضافة إلى معطيات المخرجات (0215-0221)توفرها محطة تغاط وقصبة تادلة ومشرع الضحك 

 " :ست مسعودآ" وسد" أحمد الحنصالي" اليومية لسد 

 :(2015-2001)أم الربيع  بوادالمسجلة اليومية  األنتروبيكيةاإلمتطاحات  حديد وإستخالصت -1

 

باإلعتماد على أعلى صبيب ذروة يومي على المستوى السنوي، ، النتائج المحصل عليهاقا من إنطال     

، بمحطة تغاط وقصبة تادلة ومشرع (0215-0221)سجل واد أم الربيع خالل المدة الزمنية المدروسة 

هذه دراسة وتحليل وتحديد طبيعة  وبهذا سنعمل على. إمتطاحا سنويا بصبيب ذروة مهم جدا 15الضحك، 

اإلمتطاحات مقارنة باإلمتطاحات التي سجلت قبل التهيئة الهيرولوجية، وأيضا معرفة السنوات األكثر 

 :بشكل واضح يمثل ذلك ( 11)رقم جدول وال. إمتطاحا

(0241-0224)اليومية المسجلة بواد أم الربيع  األنتروبيكيةاإلمتطاحات ( : 14)الجدول رقم   
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21/02/2004
16/03/2004
28/09/2004
22/10/2004
25/09/2004
11/10/2004
23/02/2005
24/03/2005
10/03/2005
21/03/2005

27/02/2005
09/03/2005
21/02/2006
09/03/2006
25/07/2006
11/08/2006
12/07/2006
26/07/2006
17/04/2007
29/04/2007
19/04/2007
26/04/2007
18/04/2007
04/05/2007
12/12/2008
19/12/2008
26/04/2008
10/05/2008
30/10/2008
08/11/2008
29/01/2009
24/02/2009
02/02/2009
10/03/2009
29/01/2009
23/02/2009
13/02/2010
01/03/2010
12/02/2010
02/03/2010
10/02/2010
20/03/2010
13/02/2011
28/02/2011
17/07/2011
27/07/2011
11/03/2011
28/03/2011
28/10/2012
10/11/2012
26/11/2012
17/12/2012
28/10/2012
05/11/2012
10/03/2013
23/03/2013
01/04/2013
11/04/2013
01/04/2013
12/04/2013
22/11/2014
10/12/2014
27/11/2014
04/12/2014
25/11/2014
08/12/2014
22/03/2015
10/04/2015
03/07/2015
18/07/2015
20/03/2015
11/04/2015

26/02/2004 44,0 تغاط

200406/10/2004 123,1 قصبة تادلة

01/10/2004 99,2 مشرع الضحك

01/03/2005 60,7 تغاط

200517/03/2005 52,5 قصبة تادلة

05/03/2005 67,1 مشرع الضحك

27/02/2006 87,3 تغاط

200602/08/2006 111,1 قصبة تادلة

19/07/2006 114 مشرع الضحك

21/04/2007 52,6 تغاط

200722/04/2007 109,3 قصبة تادلة

21/04/2007 143 مشرع الضحك

15/12/2008 72,5 تغاط

200829/04/2008 86,1 قصبة تادلة

02/11/2008 118 مشرع الضحك

02/02/2009 169 تغاط

200921/02/2009 472,8 قصبة تادلة

08/02/2009 267 مشرع الضحك

21/02/2010 310 تغاط

201020/02/2010 800,9 قصبة تادلة

22/02/2010 452 مشرع الضحك

17/02/2011 70,3 تغاط

201123/07/2011 126,4 قصبة تادلة

18/03/2011 99,7 مشرع الضحك

01/11/2012 213,2 تغاط

201202/12/2012 134,9 قصبة تادلة

01/11/2012 233 مشرع الضحك

13/03/2013 166,9 تغاط

201304/04/2013 775,3 قصبة تادلة

06/04/2013 238,7 مشرع الضحك

28/11/2014 82,8 تغاط

201429/11/2014 139,9 قصبة تادلة

125,1 01/12/2014مشرع الضحك

28/03/2015 35,3 تغاط

201507/07/2015 94,1 قصبة تادلة

75,3 25/03/2015مشرع الضحك
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834452 2593101390800,9

محطة مشرع الضحكمحطة قصبة تادلةمحطة تغاط

بعد التهيئة الهيدرولوجيةبعد التهيئة الهيدرولوجيةقبل التهيئة الهيدرولوجية قبل التهيئة الهيدرولوجية بعد التهيئة الهيدرولوجية قبل التهيئة الهيدرولوجية

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 (0241-0224)أعلى صبيب ذروة يومي سنوي مسجل بواد أم الربيع ( : 011-011)رقم  اتالمبيان

ي سجلت أعلى صبيب ذروة أن محطة قصبة تادلة هي الت ،(015-011)رقم  مبياناتيتبين من خالل ال      

 00ث يوم \3م 150ب  الضحك، تليها محطة مشرع 0212فبراير  02يوم ث \3م 022.1يومي بلغ أعاله 

التي كان من المفترض هي التي تسجل أعلى صبيب ذروة، لكن يمكن تفسير و فبراير من نفس السنة أيضا، 

لكن رغم أهمية  .ذلك بنسبة الموارد المائية التي تحول من واد أم الربيع عند قصبة تادلة عبر قناة الزيدانية

بفترة قبل التهئية الهيدرولوجية  جل بنفس المحطاتيب ذروة سهذه القيم إال أنها تبقى أقل من أعلى صب

، بينما يتبين العكس بالنسبة لمحطة تغاط التي توجد عالية سد أحمد الحنصالي، والتي (10الجدول رقم )

( السدود)ومن هنا يتأكد مدى تأثير المنشأت الهيدرولوجية . سجلت قيم صبيب ذروة أعلى من الفترة السابقة

  .ك الهيدرولوجي لواد أم الربيععلى السلو

اليومية المسجلة بواد أم الربيع حسب أعلى صبيب ذروة قبل وبعد  األنتروبيكيةتصنيف اإلمتطاحات ( : 10)الجدول رقم 

 التهيئة الهيدرولوجية
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 : (2015-2001)المسجلة بواد أم الربيع اليومية  األنتروبيكيةاليومية تصنيف اإلمتطاحات  -2

 

الدراسة أكثر وفهم طبيعة اإلشتغال الهيدرولوجي لواد أم الربيع، بعد مرحلة التهئية لتدقيق     

الهيدرولوجية، سنعمل خالل هذه المرحلة على تصنيف اإلمتطاحات اليومية المستخلصة بكل محطة 

إشتغال فهم ميكانيزمات ذلك بهدف و ،...( ،الشكل، فترات الظهور، المدة الزمنية)مترية، حسب هيدرو

وبالتالي فهذه التصنيفات ستعطينا فكرة على السلوك الهيدرولوجي لواد أم . فترات ظهور هذه اإلمتطاحاتو

الربيع خالل الفترة التي تلت مرحلة التهئية الهيدرولوجية، التي عرفت تشييد مجموعة من السدود على 

 .المجرى الرئيسي لواد أم الربيع

المسجلة بواد أم الربيع حسب الشهور األكثر إمتطاحا  األنتروبيكيةاليومية تصنيف اإلمتطاحات  -0-1

(0221-0215): 

 

ية اليومية المسجلة بالمحطات الهيدرومتر األنتروبيكيةتصنيف اإلمتطاحات  التحليل سنعمل على لتدقيق      

( 013-012)رقم  والمبيانات ،هيدرومتريةحسب الشهور األكثر إمتطاحا بالنسبة لكل محطة  لواد أم الربيع، 

 :يمثل أهم النتائج المحصل عليها 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اليومية المسجلة بواد أم الربيع حسب الشهور األكثر  األنتروبيكيةتصنيف اإلمتطاحات ( :  013-017)رقم  مبياناتال

  (0215-0221) إمتطاحا
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عادي مركب السلسلة اإلحصائية المحطات الهيدرومترية

8 7 2001-2015 تغاط

6 9 2001-2015 قصبة تادلة

5 10 2001-2015 مشرع الضحك

مجموع اإلمتطاحات حسب الشكل

ى الشهور التي تعرف وفرة بمعنتبرز النتائج المحصل عليها أن الشهور التي توافق فترة المياه العليا،     

وقد تردد أكبر عدد من  ثة،هي األكثر إمتطاحا بالمحطات الهيدرومترية الثالفي الموارد المائية، 

نونبر بمحطة قصبة تادلة، حيث  إمتطاحات، وبشهر 6فبراير بمحطة تغاط التي سجلت  اإلمتطاحات بشهر

 0اوح عددها بين بالمحطات الثالثة، حيث تر، يليه من حيث األهمية شهر دجنبر إمتطاحات 5بلغ عددها 

، هذا وقد سجلت بعض الحاالت اإلستثنائية خالل فترة المياه الدنيا بكل من محطة قصبة إمتطاحات 3و

، والتي توافق في الغالب نشاط ظاهرة ز وغشت ومحطة مشرع الضحك بيوليوزتادلة، بشهري يوليو

 .العواصف الرعدية

 : الشكلحسب  (2001-2015)المسجلة بواد أم الربيع  األنتروبيكية اليوميةتصنيف اإلمتطاحات  -0-0

 

اليومية، سنعمل على تصنيفها  األنتروبيكية لتدقيق الدراسة أكثر وفهم ظروف ظهور وتشكل اإلمتطاحات    

مرة أخرى لكن هذه المرة حسب الشكل، بإعتباره عنصر مهم لفهم السلوك الهيدرولوجي للمجرى المدروس، 

 ونيوضح( 020-022)رقم  مبياناتوال( 19)التمييز بين اإلمتطاحات العادية والمركبة، والجدول رقم وذلك ب

 :ذلك بشكل دقيق 

حسب الشكل( 0241-0224)المسجلة بواد أم الربيع  األنتروبيكية ةاليومي تصنيف اإلمتطاحات( : 19)الجدول رقم   

 

 

 

 

هناك تباين وإختالف في شكل اإلمتطاحات المسجلة  يتبين من خالل النتائج المحصل عليها أن       

لكن على العموم فأغلب اإلمتطاحات . كقصبة تادلة ومشرع الضح ات الهيدرومترية، تغاط ومحطالب

كأكبر عدد  تإمتطاحا 12، حيث تراوحت بين درومترية الثالثة تميزت بشكل مركبالمسجلة بالمحطات الهي

 .إمتطاحات بمحطة تغاط 7إمتطاحات و  1ب  ة تادلةقصب، تليها محطة مشرع الضحكبمحطة 
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حسب الشكل( 0241-0224)المسجلة بواد أم الربيع  اليومية األنتروبيكية تصنيف اإلمتطاحات( : 010-012)رقم  مبياناتال  

وجي، الذي أصبح ويمكن تفسير ذلك بوفرة الموارد المائية وأيضا تأثير السدود على السلوك الهيدرول    

من خالل التساقطات المطرية، ذوبان الثلوج،  لواد أم الربيع،يعرف تداخل ما بين التزويد الطبيعي المباشر

 .والتزويد اإلصطناعي الناتج عن مخرجات السد ...الثانوية،  الروافد

 
مدة لاحسب  (0215-0221)المسجلة بواد أم الربيع  األنتروبيكيةاليومية تصنيف اإلمتطاحات  -0-3

 :الزمنية  

 

تعتبر المدة الزمنية خاصية أساسية في تصنيف اإلمتطاحات، بإعتبارها محدد مهم في فهم ميكانيزمات      

وسنعمل على . وبالتالي طبيعة السلوك الهيدرولوجي خالل تلك الفترة األنتروبيكيةإشتغال هذه اإلمتطاحات 

تعرف على أطول وأقصر مدة إمتطاح إستغرقتها تحديدها في هذه المرحلة باأليام، وذلك من أجل ال

رقم  مبياناتوال( 11)، والجدول رقم (0242-0224)اإلمتطاحات اليومية المسجلة بواد أم الربيع خالل الفترة 

 :ن أهم النتائج المحصل عليها ويلخص( 029-022)
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الشهر السنة عدد األيام الشهر السنة عدد األيام

دجنبر 2008 8 مارس 2005 30 تغاط

أبريل 2007

نونبر 2014

نونبر 2012 9 فبراير 2010 39 مشرع الضحك

8فبراير372009قصبة تادلة

أقصر مدة زمنية )األيام(أطول مدة زمنية )األيام(
المحطات

 
 سب المدة الزمنيةح( 0215-0221)تصنيف اإلمتطاحات المسجلة بواد أم الربيع (: 44)الجدول رقم 

 

يتبين من خالل النتائج المحصل عليها أن هناك تباين وإختالف في المدة الزمنية التي إستغرقتها     

من محطة ، داخل المحطة الواحدة و(0242-0224)اليومية المسجلة بواد أم  األنتروبيكيةاإلمتطاحات 

 93، والذي دام لمدة 0242بإمتطاح فبراير دة زمنية سجلتها محطة مشرع الضحك كما أن أطول م. ألخرى 

تحددت أطول مدة زمنية  ، بينما0223فبراير يوما خالل إمتطاح  92ب يوما، تليها محطة قصبة تادلة 

وهذا يدل على أن الصبيب في مثل هذه الحاالت يبقى في  .0222يوما بإمتطاح مارس  92في بمحطة تغاط 

 .ع لحالته العاديةمستويات مرتفعة لمدة طويلة قبل أن يرج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حسب المدة ( 0215-0221)اليومية المسجلة بواد أم الربيع  األنتروبيكيةتصنيف اإلمتطاحات  ( : 055-053)رقم  المبيانات

 الزمنية

 

أيام بمحطة مشرع  3ام بكل من محطة تغاط وقصبة تادلة وأي 1أما بالنسبة ألقصر مدة زمنية فتحددت في    

ا إن دل على شيئ إنما يدل على تعقد السلوك الهيدرولوجي لواد أم الربيع، الذي يتميز بطول وهذ. الضحك
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أقصر مدة نزول أطول مدة نزول أقصر مدة صعود أطول مدة صعود

4 23 2 8 محطة تغاط

4 17 2 19 محطة قصبة تادلة

4 26 3 13 محطة مشرع الضحك

مدة النزول باألياممدة الصعود باأليام
المحطات

لكن لتدقيق الدراسة أكثر سنحاول التمييز . مدة اإلمتطاح، وبالتالي وفرة الموارد المائية لمدة طويلة أيضا

 .داخل هذه المدة الزمنية بين مدة الصعود والنزول

حسب مدة  (0215-0221)المسجلة بواد أم الربيع اليومية  بيكيةاألنتروتصنيف اإلمتطاحات  -0-4

 :الصعود والنزول 
 

 األنتروبيكيةسنعمل خالل هذه المرحلة على التفصيل أكثر في المدة الزمنية التي إستغرقتها اإلمتطاحات     

لتين تفصل بينهما كما اليومية المدروسة، وذلك بالتمييز بين المدة الزمنية المستغرقة في الصعود والنزول وال

، (021-021)مبيانات رقم وال( 12)والجدول رقم . سبقت اإلشارة ذروة اإلمتطاح، وسيتم ذلك باأليام أيضا

 :عليهان أهم النتائج المحصل يمثلو

 

 

 

 

(0241-0224)مدة صعود ونزول باأليام إستغرقتها اإلمتطاحات المسجلة بواد أم الربيع أطول ( : 11)الجدول رقم   

يتضح من خالل النتائج المحصل عليها، أن هناك أيضا تباين وإختالف ما بين مدة الصعود والنزول،     

النزول هي التي تستغرق أطول  مدةلكن على العموم ف .وداخل نفس المحطة أيضا ،من محطة ألخرى وذلك

، بينما تحددت أقصر كيوما وذلك بمحطة مشرع الضح 06وقد دام أطولها  مدة زمنية وذلك بكل المحطات،

أما بالنسبة ألقصر مدة مستغرقة في الصعود فقد . ثةبالمحطات الهيدرومترية الثال وذلك أيام 1مدة نزول في 

، وهذا يدل على أن تشكل وتطور هذه اإلمتطاحات ال يتم تراوحت بين يومين وثالثة أيام بكل المحطات

  .غال الطبيعي للمجرى الرئيسي لواد أم الربيعوهنا تظهر أهمية وتأثير السدود على اإلشت بسرعة،
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اليومية المسجلة بواد أم  األنتروبيكيةمدة صعود ونزول باأليام إستغرقتها اإلمتطاحات أطول ( :  018-011)رقم  المبيانات

(0241-0224)الربيع   

لوك هيدرولوجي معقد، بحيث يمكن أن وبهذا يتأكد ما سبقت اإلشارة إليه بكون واد أم الربيع، يتميز بس     

األمر  ،شكل والظهورتكما يمكن أن تستغرق مدة طويلة في ال اإلمتطاحات في ظرف يوم أو يومين،تظهر 

 .الذي سينعكس على المجرى والمجال

-2001) اليومية المسجلة بواد أم الربيع بالمخرجات اليومية للسدود األنتروبيكيةعالقة اإلمتطاحات  -3

2015)  : 

لتحديد طبيعة السلوك الهيدرولوجي  لواد أم الربيع، بعد مرحلة التهيئة الهيدرولوجية، ومعرفة مدى      

. تأثير تدخل اإلنسان من خالل تحكمه في إشتغال السدود المنشأة على المجرى الرئيسي لواد أم الربيع

ية السنوية المسجلة بالمحطتين سنعمل خالل هذه المرحلة على مقارنة تشكل وتطور أهم اإلمتطاحات اليوم

الهيدرومتريتين، قصبة تادلة و مشرع الضحك، بإعتبارهما المحطتين اللتين تعلوهما السدود، وذلك 

 .بالمخرجات اليومية لهذه السدود

، بإعتبارها الفترة المشتركة بين 0215إلى  0227سنعتمد في ذلك على السلسلة اإلحصائية الممتدة من      

مثل ت( 076-051)رقم  مبياناتوال. والسدود، وأيضا الفترة التي نتوفر على معطياتها اليوميةالمحطات 

 :النتائج المحصل عليها 
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(0241-0224)واد أم الربيع أهم اإلمتطاحات اليومية المسجلة بالمجرى الرئيسي ل( : 071-013)المبيانات رقم   
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، أن أهم اإلمتطاحات اليومية المسجلة بالمجرى الرئيسي (076-051)رقم  مبايناتيتبين لنا من خالل ال    

ويتأكد . لواد أم الربيع، بعد مرحلة التهيئة الهيدرولوجية، إرتبطت بشكل وثيق بالمخرجات اليومية للسدود

المخرجات اليومية للسدود والصبيب اليومي المسجل بالمحطات  ذلك من خالل سرعة اإلستيجابة ما بين

الهيدرومترية، حيث بالرجوع إلى جميع هذه اإلمتطاحات، نجد أن هناك شبه تطابق بين األيام التي وصلت 

 . فيها اإلمتطاحات إلى درجة الذروة، واأليام التي عرفت تفريغ كميات مائية مهمة

متطاحات المسجلة بهذه الفترة، هي إمتطاحات إصطناعية ناتجة عن تدخل وهذا ما يؤكد على أن جل اإل     

اإلنسان، هذا دون أن ننسى تصادفها في غالب األحيان مع موارد مائية إضافية من الروافد الثانوية المغذية 

احات، األمر الذي يطرح إحتمالية خطر هذه اإلمتط. للمجرى الرئيسي لواد أم الربيع والتي ال ترتبط بالسدود

 .بسافلة الحوضوبالتالي تأثيرها على المجال خاصة 
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ثامنخالصة الفصل ال  

أبرزت النتائج المحصل عليها أن تهيئة السدود بعالية حوض أم الربيع قد لعبت دورا محوريا في تدبير    

متطاحات الطبيعية، المتميزة الموارد المائية، وتغيير المفاهيم حيث أصبحت تساهم في الحد من ظاهرة اإل

بطابع الخطر، بالمجرى الرئيسي لواد أم الربيع، مقابل ظهور بعض الحاالت اإلستثنائية من اإلمتطاحات 

 .الناتجة عن تدخل اإلنسان وتحكمه في مخرجات السد األنتروبيكية

 األنتروبيكيةاليومية نخلص من خالل هذا الفصل الذي عملنا من خالله على تحديد ودراسة اإلمتطاحات    

قد أن أغلب اإلمتطاحات اليومية ، (0215-0221)بعد مرحلة التهيئة الهيدرولوجية  المسجلة بواد أم الربيع،

سجلت خالل فترة المياه العليا التي ترتبط في الغالب بوفرة الموارد المائية وإزدواجية التغذية، مع بعض 

لكن . ياه الدنيا التي توافق غالبا نشاط ظاهرة العواصف الرعديةالحاالت اإلستثنائية التي سجلت بفترة الم

رغم أهمية القيم العليا لصبيب الذروة لهذه اإلمتطاحات، إال أن المالحظ هو أنها تبقى منخفضة مقارنة بقيم 

كما تبين لنا من . (0222-1131) صبيب الذروة المسجلة بنفس المحطات بفترة قبل التهيئة الهيدرولوجية

طيلة الفترة الممتدة من المسجلة  األنتروبيكيةل النتائج المحصل عليها أن أغلب اإلمتطاحات اليومية خال

، وبالتالي يمكن تفسير ذلك كما سبقت اإلشارة بوفرة الموارد المائية مركبتميزت بشكل  0215إلى  0221

ن التزويد الطبيعي المباشر الهيدرولوجي، الذي أصبح يعرف تداخل مابي السلوكوأيضا تأثير السدود على 

 .لسدوداليومية ل مخرجات ال، والتزويد اإلصطناعي الناتج عن  ، ذوبان الثلوجمن خالل التساقطات المطرية
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ثالثخاتمة القسم ال  

واد أم الهيدرولوجي ل السلوكدراسة وفهم الذي عملنا من خالله على  قسمخلص من خالل هذا الستن    

التهيئة الهيدرولوجية، أن النظام الهيدرولوجي ألم ، وذلك الظواهر الهيدرولوجية القصوى الربيع، بما في

الربيع، هو نظام مركب مطري ثلجي، اليعرف فترات شح حادة بالنظر إلى الدور الذي تلعبه األنظمة 

 : الهيدرولوجي لواد أم الربيع، عبر ثالث مراحل السلوكولقد عملنا على دراسة . الكارستية

الطبيعية المسجلة بواد أم الربيع بالفترة اليومية حديد وتصنيف اإلمتطاحات المرحلة األولى التي همت ت

وقد خلصنا خالل هذه المرحلة ، وهي الفترة التي سبقت التهيئة الهيدرولوجية، 0222إلى  1131الممتدة من 

ن اإلمتطاحات التي سجلها واد أم أإلى ، 1\122و 1\75و 1\02و  1\12، التي إعتمدنا فيها على الترددات 

هذه الفترة تميزت بتباين وإختالف زماني على طول واد أم الربيع من محطة ألخرى من العالية إلى بالربيع 

بيب، أو المدة الزمنية كما تميزت بالتعقد سواء على مستوى الشكل، أو الفصول، أو ذروة الص. السافلة

يصل في الذي صبيب الذروة ب وفي الغالب بصعوبة تغيرها، تتميز دة اإلمتطاحات المعق وبما أن. المستغرقة

، تطرح إشكالية الفيضانات والمخاطر التي يمكن أن تظهر على طول بعض األحيان إلى قيم عليا كبيرة جدا

التي همت عالية الحوض ( السدود) التهيئة الهيدرولوجيةه اإلشكالية تم التفكير في أمام هذ .واد أم الربيع

إلى أي حد ساهمت  هو، ، وقد كان السؤال الذي طرح نفسه وبقوة خالل هذه المرحلة0221طالقا من سنة إن

 ؟ الرئيسي لواد أم الربيع  الهيدرولوجي للمجرى السلوكفي تغير ( السدود)التهيئة الهيدرولوجية 

مدة في تزايد وذلك خالل  خطي لمعدل الملء بالسدود النتائج المحصل عليها أن اإلتجاه ال كما أظهرت       

، حيث أن معدل الملء السنوي لسد أحمد الحنصالي سجل قيم مهمة تجاوزت المعدل العام للملء سنة 15

يت مسعود فقد آأما سد . 0212سنة  3م 611.05سنوات بلغ أعالها  7،وذلك خالل  3م م 100المحدد في 

كما تم تسجيل إرتفاع  .خالل نفس السنوات تجاوز معدل الملء السنوي، المعدل العام بشكل ضعيف وذلك

فترة المياه الدنيا، وبالتالي تظهر أهمية النظام الكارستي بعالية الحوض، والذي  أيضا خاللمعدل الملء 

يساهم في تغذية واد أم الربيع بإستمرار، باإلضافة إلى نشاط ظاهرة العواصف الرعدية خالل هذه الفترة من 

 .السنة

 5، أنه سجل خالل المدة الزمنية المدروسة "أحمد الحنصالي"تائج الميزانية المائية لسد كما أظهرت ن    

وحدها حيث عرفت  0217بسنة  3مم  -025.61ث، منها \3م م 501.6سنوات سالبة تحدد مجموعها في 

نوات فقد تجاوزت السنوات السالبة عدد الس" يت مسعودآ"أما سد . نزوال حادا في المخزون المائي بالسد

، ويمكن تفسير ذلك بحجم الموارد المائية 3م م 511.60الموجبة بسنتين، وقد بلغ مجموع السنوات السالبة 

 .التي يتم تحويلها من السد لغسل ونقل الفوسفاط من مدينة خريبكة

م ألالهيدرولوجي للمجرى الرئيسي  السلوكعلى ( السدود)وللتأكد من درجة تأثير التهيئة الهيدرولوجية    

المسجلة بواد أم  األنتروبيكيةعلى تحديد ودراسة اإلمتطاحات اليومية  ، عملنا في المرحلة الثالثةالربيع

أن أغلب اإلمتطاحات اليومية قد وقد خلصنا إلى  ،(0215-0221) الربيع، بعد مرحلة التهيئة الهيدرولوجية

وارد المائية وإزدواجية التغذية، مع بعض سجلت خالل فترة المياه العليا التي ترتبط في الغالب بوفرة الم

لكن . الحاالت اإلستثنائية التي سجلت بفترة المياه الدنيا التي توافق غالبا نشاط ظاهرة العواصف الرعدية

رغم أهمية القيم العليا لصبيب الذروة لهذه اإلمتطاحات، إال أن المالحظ هو أنها تبقى منخفضة مقارنة بقيم 

كما تبين لنا من . (0222-1131) ة بنفس المحطات بفترة قبل التهيئة الهيدرولوجيةصبيب الذروة المسجل
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طيلة الفترة الممتدة بين المسجلة  األنتروبيكيةخالل النتائج المحصل عليها أن أغلب اإلمتطاحات اليومية 

ير السدود تأثبدرجة ، وبالتالي يمكن تفسير ذلك كما سبقت اإلشارة مركبقد تميزت بشكل  ،0215و  0221

لتساقطات الهيدرولوجي، الذي أصبح يعرف تداخل مابين التزويد الطبيعي المباشر من خالل ا السلوكعلى 

الهيدرولوجي  السلوكبمعنى أن  .، والتزويد اإلصطناعي الناتج عن مخرجات السدودالمطرية، ذوبان الثلوج

صبيب من صبيب طبيعي إلى صبيب لواد أم الربيع، أصبح يتأثر بالمنشأت المائية، بحيث إنتقل ال

 .إصطناعي
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  )عالية مشرع الضحك( :التحديد والتحليل
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:مقدمة   

بعد دراسة وتحليل اإلمتطاحات اليومية المسجلة بالمجرى الرئيسي لواد أم الربيع، سنعمل خالل هذه     

األحواض دراسة على المرحلة على إعتماد مقياس جديد في دراسة اإلمتطاحات، حيث سنركز في هذا القسم 

والتي تتوفر ، أي األحواض المجهزة بمحطات هيدرومترية، س الوقتفي نف المقاسةدائمة الجريان والفرعية 

على معطيات هيدرولوجية على المستوى اللحظي، وذلك نظرا ألهمية اإلمتطاحات اللحظية، سواءا في فهم 

كما . اإلشتغال الهيدرولوجي والتنبؤ بالخطر، أو في تغذية المجرى الرئيسي لواد أم الربيع ومن خالله السدود

ز في هذه الدراسة أيضا على تتبع ودراسة األحواض الفرعية الموسمية والمؤقتة غير المقاسة، أي تلك سنرك

التي التتوفر على محطات هيدرومترية، سواءا بالضفة اليمنى أو اليسرى لواد أم الربيع، والتي تعرف غياب 

ولهذا . ر الهيدرولوجية القصوىتام للمعطيات الهيدرولوجية، بالرغم من كونها تعرف نشاطا وترددا للظواه

سنعمل خالل هذه المرحلة على إنتاج وإستخراج معطيات هيدرولوجية خاصة، من خالل عمليات التجهيز 

ستمكننا المعطيات ، و 6102إلى  6102الهيدرومتري والتتبع المستمر، والقياس لمدة ثالث سنوات من 

 السلوكمن دراسة وتحديد طبيعة ية أو التي تم إنتاجها الهيدرومترالتي توفرها المحطات سواء الهيدرولوجية 

وبالتالي تحديد وإستخالص الظواهر الهيدرولوجية القصوى المسجلة  لهذه األحواض الفرعية، الهيدرولوجي

و أتحديد الحوض على في األخير كما سنعمل . خالل المدة الزمنية المدروسة، والوقوف على فترات ظهورها

المسؤولة عن ظهور اإلمتطاحات بالمجرى ولتي يمكن أن تكون هي مصدر الخطر األحواض الفرعية ا

ولتدقيق الدراسة أكثر ستتم معالجة هذا القسم من خالل فصلين مختلفين وذلك على  .يسي لواد أم الربيعالرئ

 :النحو التالي 

التصنيف واإلستخالص، : لواد أم الربيعالمقاسة باألحواض الفرعية  لحظيةاإلمتطاحات ال: الفصل التاسع   

 .(5151-5791)والتحليل 

التتبع : م الربيعاألعلى ألحوض الغير المقاسة بالفرعية باألحواض  فجائيةإلمتطاحات الا: الفصل العاشر 

 .(5152-5152) والقياس واإلستخالص
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بالحوض األعلى ألم باألحواض الفرعية المقاسة  اللحظيةاإلمتطاحات  :تاسع الفصل ال

 (2011-1791)التصنيف والتحليل  و اإلستخالص :لربيعا

 :قدمة م

 األحواض الفرعية المقاسةدراسة وتحليل الظواهر الهيدرولوجية القصوى بعلى  الفصل اسنركز في هذ       

( (Jaugés،فرعية خمسة أحواض وهي أي جميع األحواض المجهزة بمحطات هيدرومترية لواد أم الربيع ،

 على اعتمادوإ .ضفة اليسرى لواد أم الربيع، موزعة بشكل متفاوت من العالية نحو السافلةجد جميعها بالتو

من دراسة وتحديد طبيعة  ، سنتمكنالهيدرومترية المحطات التي توفرها اللحظية المعطيات الهيدرولوجية 

خالل المدة وبالتالي تحديد وإستخالص الظواهر الهيدرولوجية القصوى المسجلة  ،الهيدرولوجي أدائها

المقاسة و األحواض الفرعية أتحديد الحوض  وفي األخير. الزمنية المدروسة، والوقوف على فترات ظهورها

 .يسي لواد أم الربيعالمسؤولة عن ظهور اإلمتطاحات بالمجرى الرئومصدر الخطر التي يمكن أن تكون هي 

ل إحدى أهم الظواهر الهيدرولوجية على إستخالص وتصنيف وتحلي فصللهذا سنعمل من خالل هذا ال     

، من خالل السلسلة القصوى، والتي تتمثل في اإلمتطاحات اللحظية، باألحواض الفرعية لواد أم الربيع

باإلعتماد على الصبيب اللحظي الذي يعتبر المعيار األساسي لكل ، (6101-0791)اإلحصائية التالية 

وبالتالي يمكننا من خالله إعطاء فكرة دقيقة حول أهمية هذا  التحوالت التي تحدث على المستوى الهيدرلوجي،

 .الصبيب األني

I.  اللحظيةتعريف اإلمتطاحات : 

هي إمتطاحات تتميز في الغالب بالسرعة، تحدث نتيجية تساقطات مطرية قوية اللحظية  اإلمتطاحات   

النوع من اإلمتطاحات يتم إعتمادها كما أن هذا ومركزة في الزمان والمكان، يتم تحديدها بالدقائق والثواني، 

، مع األخد بعين اإلعتبار مدة ترددها ...(السدود، القناطر،) ر في عمليات التهيئة الهيدرولوجيةبشكل كبي

  (6107. لحلو نادية وأخرون. )وفترات رجوعها

II.  المعطيات ، المنهجية واألهداف:  

زمات إشتغالها بخمس أحواض فرعية مختلفة في وإستخالص اإلمتطاحات اللحظية، وفهم ميكانيلتحديد     

، سنعتمد كما سبقت اإلشارة على معطيات الصبيب ...(الطبوغرافية، الجيولويجة، المناخية، )خصائصها 

-0791)اللحظي، الذي توفره المحطات الهيدرومترية المتواجدة بهذه االحواض، خالل السلسلة اإلحصائية 

6101 .)  
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التمثيل المبياني التعريف أنواع اإلمتطاحات اللحظية

هو اإلمتطاح الذي يتميز بأعلى صبيب لحظي 

مسجل في السلسلة اإلحصائية ككل )41 سنة(
لحظي العام اإلمتطاح ال

هو اإلمتطاح الذي يتميز بأعلى صبيب  لحظي 

مسجل في السنة  )365 يوم(
لحظي السنوي اإلمتطاح ال
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العلمية جي، فسنركز على الجانب اإلحصائي بإعتماد مجموعة من األدوات والطرق أما على المستوى المنه

، والعمل أيضا  Crues instantanés))اإلحصائية، وذلك بهدف تحديد وإستخالص اإلمتطاحات اللحظية 

 :على تصنيفها وذلك على النحو التالي 

 : سةباألحواض الفرعية المقا تحديد وإستخالص اإلمتطاحات اللحظية -1

سنعتمد في تحديد وإستخالص اإلمتطاحات اللحظية المسجلة باألحواض الفرعية الخمسة، على أعلى     

، وذلك بجميع (6101-0791)صبيب ذروة لحظي مسجل خالل السنة الواحدة، طيلة المدة الزمنية المدروسة 

اإلمتطاحات اللحظية العامة وبالتالي سنميز فيها بين  .المحطات الهيدرومترية المتواجدة بهذه األحواض

 :واإلمتطاحات اللحظية السنوية، والجدول التالي يمثل ذلك بشكل دقيق 

 أنواع اإلمتطاحات اللحظية(: 64)الجدول رقم 

 :تصنيف اإلمتطاحات اللحظية  -2

لدراسة وفهم اإلمتطاحات اللحظية المسجلة بكل األحواض بشكل دقيق، سنعمل على تصنيف اإلمتطاحات 

 :حظية المستخلصة حسب المستويات التالية الل

 (.مركب \عادي )شكل اإلمتطاح  -

 (.قصيرة \متوسطة \طويلة )المدة الزمنية لإلمتطاح  -

 .Décrue))والنزول   Crue))المدة الزمنية للصعود  -

 .فترة الظهور حسب الفصول  -

 .حسب الشهور األكثر إمتطاحا -
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الشهر السنة التي سجلت اإلمتطاح
أعلى صبيب ذروة بالسلسلة 

اإلحصائية ب )م3 ث(
مساحة الحوض األحواض الفرعية

مارس 2010 67.2 151.52 ح.ف. أمنكوس

مارس 2010 284.6 307.84 ح.ف.شبوكة

مارس 2010 1736.7 1371.93 ح.ف. سرو

مارس 2010 227.7 172.77 ح.ف. واومنة

مارس 2010 677.2 520.81 ح.ف.درنة

حالة فكرة دقيقة على أداء المجاري المائية لهذه األحواض في الفترات وذلك لكون هذه التصنيفات ستعطي لم

الرطبة والجافة، وأيضا ستسمح لنا بالتنبؤ بظاهرة اإلمتطاحات اللحظية التي تشهدها هذه االحواض، وبالتالي 

 لربيعتحديد درجة تأثيرها على المجال، وأيضا تحديد أهميتها ودورها في تغذية المجرى الرئيسي لواد أم ا

 .والزيادة في حجم ملء السدود

III.  والتحليلالنتائج: 

بالنسبة للنتائج المحصل عليها، فهي نتائج مبنية على معطيات الصبيب اللحظي التي توفرها المحطات      

-0791)الفرعية محطات بمجموع األحواض  2الهيدرومترية المدروسة، بكل حوض فرعي والتي تتحدد في 

6101): 

 (:2111-1791)إستخالص اإلمتطاحات اللحظية باألحواض الفرعية المقاسة : المحور األول 

 (:2111-1791)ألحواض الفرعية المقاسة با ةالعام اللحظية اتإستخالص اإلمتطاح  -1

العامة المسجلة باألحواض الفرعية المقاسة، وذلك  لحظية، أهم اإلمتطاحات ال(49)يلخص الجدول رقم     

سنة، بالنسبة لكل محطة هيدرومترية، والهدف من ذلك هو مقارنة توزيع  40في خالل مدة زمنية تتحدد 

 :اإلمتطاحات مجاليا، وتحديد الحوض الفرعي الذي يسجل أعلى قيم الصبيب اللحظي

 (2111-1791)اللحظية العامة باألحواض الفرعية المقاسة  اإلمتطاحات(: 69)الجدول رقم  

 

 

 

 حوض فرعي :ف .ح 

في أعلى قيم صبيب الذروة، وذلك من حوض  أن هناك إختالف ،(49)من خالل الجدول رقم يتبين       

، (6101-0791)عام، طيلة المدة الزمنية  لحظيحيث أن حوض سرو هو الذي سجل أعلى إمتطاح  آلخر،

م 0962.9 وصل إلىوذلك بصبيب لحظي مهم 
6

هي السنة التي  6101سنة أن  يتضح كما ،6101سنة ث \

العامة، قد سجلت  لحظيةحيث أن جميع اإلمتطاحات الصبيبا لحظيا مهما األحواض الفرعية، كل  هاعرفت في

، والتي إتضح لنا من خالل الدراسة المناخية أنها كانت سنة رطبة بإمتياز 6101خالل نفس السنة، وهي 

 .بالمجال المغربي ككل
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 (:2111-1791)المقاسة السنوية باألحواض الفرعية  اللحظيةإستخالص اإلمتطاحات  -2

على العامة بكل حوض فرعي، سنعمل خالل هذه المرحلة  لحظيةبعدما عملنا على تحديد اإلمتطاحات ال    

رنة اومقمن خالل صبيب الذروة، السنوية،  لحظيةاإلمتطاحات الأعلى إستخالص تدقيق الدراسة أكثر، وذلك ب

 :توزيعها وفترات ظهورها مجاليا وزمانيا 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 )0791 (أهم إمتطاح لحظي سنوي باألحواض الفرعية لسنة (: 282-299)المبيانات رقم 

 

، بفترة المياه العليا، إال أنها 0791السنوية باألحواض الفرعية سنة  لحظيةسجلت أعلى اإلمتطاحات ال       

م029أعلى صبيب إمتطاح تميزت بالتباين واإلختالف الزماني والمجالي من حوض ألخر، وقد بلغ 
6

ث \

بفترة المياه الدنيا، بينما تحدد  أهم إمتطاح لحظيبحوض سرو، بشهر يونيو، وهو الحوض الوحيد الذي سجل 

م 0.1في  0791أدنى صبيب ذروة لإلمتطاح المرجعي لسنة 
6

 .ث بحوض أمنكوس، وذلك بشهر دجنبر\

 

  

  

  



اإلمتطاحات باألحواض الفرعية المقاسة وغير المقاسة بالحوض األعلى ألم الربيع: الرابع لقسم ا  
التحديد والتحليل: (عالية مشرع الضحك)   

0202-0201  

 

2021 \لحلو نادية  235  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1976)  (م إمتطاح لحظي سنوي باألحواض الفرعية لسنةأه( : 288-282)المبيانات رقم 

 

قد سجل خالل نفس  0792لسنة  لحظيأن اإلمتطاح ال، (622-626) يتبين من خالل المبيانات رقم      

الشهر بثالث أحواض فرعية وهي حوض أمنكوس وشبوكة وسرو، محققة بذلك تجانس مجالي وزماني، 

م 020و ب حيث أن أعلى صبيب ذروة سجل بحوض سر
6

ث، وأدنى صبيب بحوض أمنكوس الذي يوجد \

م 69بعالية حوض أم الربيع ب 
6

المسجلة بواد واومنة ودرنة بالتباين  لحظيةبينما تميزت اإلمتطاحات ال. ث\

 .واإلختالف المجالي والزماني من حوض ألخر، وداخل نفس الحوض
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 1977)  (تطاح لحظي سنوي باألحواض الفرعية لسنةأهم إم ( :276-287)المبيانات رقم 

بالتجانس الزماني حيث سجلت بجميع األحواض مابين  0799السنوية لسنة لحظية تميزت اإلمتطاحات ال   

م 620بحوض سرو دائما بقيمة  لحظيشهري يناير وفبراير، كما سجل أعلى إمتطاح 
6

ث، بينما سجل أدنى \

م 69.0مرة بحوض واومنة ب صبيب إمتطاح مرجعي هذه ال
6

  .ث\
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 (1798)لسنة  باألحواض الفرعية أهم إمتطاح لحظي سنوي( :211-271)المبيانات رقم 

، قد عرف توافق وتجانس مجالي 0792السنوي لسنة  اللحظيتبرز النتائج المحصل عليها أن اإلمتطاح     

السنوية بشهر فبراير، الذي يوافق  لحظيةلت جميع اإلمتطاحات الوزماني مابين األحواض الفرعية، حيث سج

م 666فترة الوفرة في الموارد المائية، وقد بلغ أعلى صبيب إمتطاح 
6

يليه من حيث  ،ث بحوض سرو\

م 71.2األهمية حوض درنة ب 
6

م 62.4ث، بينما سجل أدنى صبيب ذروة بحوض أمنكوس ب \
6

 .ث\

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1979)  (أهم إمتطاح لحظي سنوي باألحواض الفرعية لسنة( : 214-211)المبيانات رقم 

 

أيضا بنفس الشهر وهو فبراير، وذلك بقيم صبيب  0797السنوية لسنة  لحظيةسجلت اإلمتطاحات ال     

م 461السابقة، بلغ أعالها  لحظيةلحظي مهمة مقارنة مع اإلمتطاحات ال
6

م 004و  ،ث بحوض سرو\
6

ث \

م 007ذي يعتبر رافد مهم لواد سرو، يليهم حوض درنة ب بحوض شبوكة، ال
6

ث، بينما سجل حوض \

م 22و 21أمنكوس وواومنة قيم صبيب متقاربة تتراوح بين 
6

وبالتالي ستساهم هذه اإلمتطاحات لمحالة . ث\

 .في رفع منسوب هذه االحواض الفرعية، وأيضا تغذية واد أم الربيع
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 1980)  (أهم إمتطاح لحظي سنوي باألحواض الفرعية لسنة ( :212-219)م المبيانات رق

 

قد سجل بجميع األحواض الفرعية، خالل فصل الخريف  0721السنوي لسنة  لحظييتبين أن اإلمتطاح ال    

م 074الضبط بشهر نونبر، بلغ أعالها بو
6

 042ث بحوض سرو، يليه من حيث األهمية حوض درنة ب \

م
6

م 42ارق ث، أي بف\
6

م 01.0ث، بينما سجل أدنى صبيب إمتطاح لحظي بحوض أمنكوس ب \
6

 .ث\
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 1981)  (أهم إمتطاح لحظي سنوي باألحواض الفرعية لسنة ( :218-212)المبيانات رقم 

 

وزماني  ، المسجل باألحواض الفرعية بتباين وإختالف مجالي0720السنوي لسنة  لحظيتميز اإلمتطاح ال    

اللذين سجال أهم  مابين األحواض التي توجد بعالية حوض أم الربيع، والمتمثلة في حوض أمنكوس وشبوكة،

م 66.4سنوي بفصل الخريف، مابين شهري شتنبر وأكتوبر، بلغ أعلى قيمها إمتطاح لحظي 
6

ث بحوض \

م 01.0شبوكة و 
6

بباقي األحواض بفصل  السنوية بينما سجلت اإلمتطاحات اللحظية. ث بحوض أمنكوس\

م 61.7الربيع، بلغ أعلى قيمها 
6

م 9.2بحوض سرو وأدناها  ث\
6

 .ث بحوض واومنة\

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 1982)  (أهم إمتطاح لحظي سنوي باألحواض الفرعية لسنة 

 (1782)أهم إمتطاح لحظي سنوي باألحواض الفرعية لسنة (: 226-217)المبيانات رقم 
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بشهر ماي وذلك بجميع األحواض تقريبا، باستثناء حوض  0726السنوي لسنة  للحظيسجل اإلمتطاح ا    

سنوي بشهر يونيو، الذي يوافق نشاط ظاهرة أهم إمتطاح لحظي على المستوى الواومنة الذي سجل 

م 40.1العواصف الرعدية وذلك بصبيب ذروة تحدد في 
6

ث، وقد سجلت أدنى قيم صبيب الذروة اللحظي \

م 2.64دائما ب  بحوض أمنكوس
6

 .ث\

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 1983)  (أهم إمتطاح لحظي سنوي باألحواض الفرعية لسنة  ( :221-221)المبيانات رقم  

 

م 0726السنوي لسنة  لحظيتميز اإلمتطاح ال  
6

ث، المسجل باألحواض الفرعية بتباين وإختالف مجالي \

سجل بحوض أمنكوس وشبوكة بشهر دجنبر، وزماني، وذلك من حوض ألخر وداخل نفس الحوض، حيث 

الذي يوافق فترة الوفرة في الموارد المائية، لكنها تبقى قيم  ،بينما سجل بحوض واومنة ودرنة بشهر فبراير

م 06.7متوسطة إلى ضعيفة بلغ أعالها 
6

م 2.1ث بعالية درنة وأدناها \
6

إال أن حوض . ث بحوض واومنة\

 .بشهر شتنبر أي بفترة المياه الدنيا 0726وي لسنة السن لحظيقد سجل اإلمتطاح ال سرو
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 1984)  (أهم إمتطاح لحظي سنوي باألحواض الفرعية لسنة ( :224-221)المبيانات رقم  

أيضا بالتباين واإلختالف المجالي والزماني من حوض ألخر  0724السنوي لسنة  تميز اإلمتطاح اللحظي    

م 026خر مابين شهر نونبر وماي ويونيو، بلغت أعلى قيم صبيب الذروة ومن شهر أل
6

ث، لكن هذه المرة \

 .بحوض واومنة وذلك بشهر يونيو الذي يوافق كما سبقت اإلشارة نشاط ظاهرة العواصف الرعدية
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 1985)  (أهم إمتطاح لحظي سنوي باألحواض الفرعية لسنة ( :262-229)المبيانات رقم 

، أن هناك توافق 0721السنوية لسنة  لحظيةيتبين من خالل النتائج المحصل عليها بالنسبة لإلمتطاحات ال     

السنوية تقريبا  لحظيةوإنسجام مجالي وزماني مابين األحواض الفرعية، حيث سجلت جميع اإلمتطاحات ال

 9.6بشهر فبراير ب  0721سنة ل كوس الذي سجل به أهم إمتطاح لحظيبشهر يناير، بإستثناء حوض أمن

م
6

ث، وهي أدنى قيم صبيب الذروة مقارنة بباقي األحواض، بينما تحددت أعلى قيم صبيب الذروة اللحظي \

م 046في 
6

 .ث وذلك بحوض سرو، يليه من حيث األهمية حوض درنة، تم شبوكة\

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

262)المبيانات رقم   (1784)باألحواض الفرعية لسنة  أهم إمتطاح لحظي سنوي(: 268 -
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باألحواض الفرعية بالتباين واإلختالف من حوض ألخر،  0722السنوي لسنة  لحظيتميز اإلمتطاح ال     

م 2.6حيث سجل بحوض أمنكوس بشهر فبراير وذلك ب 
6

ث بينما سجل بحوض شبوكة بشهر أكتوبر الذي \

م 62.7يوافق فترة النقص في الموارد المائية، وذلك ب 
6

ث وهو صبيب مهم ناتج في الغالب عن ظاهرة \

 062العواصف الرعدية، بينما سجلت أعلى قيم صبيب الذروة اللحظي بحوض سرو، بشهر يناير وذلك ب 

م
6

بشهر  0722لسنة  ةالسنوي لحظيةال اتاإلمتطاحأهم بهمها  تث، أما حوض واومنة ودرنة فقد سجل\

 .مارس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 (1789)أهم إمتطاح لحظي سنوي باألحواض الفرعية لسنة (: 216-267)رقم المبيانات 

 

قد عرف توازن مجالي وزماني،  0729السنوي لسنة  لحظي، أن اإلمتطاح الالنتائج المحصل عليهتبرز    

حواض الفرعية، وذلك بشهر فبراير هذا باإلضافة إلى أهمية قيم صبيب حيث سجل بنفس الشهر بجميع األ

م 402اللحظي والذي تحدد أعالها في الذروة 
6

 679ث بحوض درنة، يليه من حيث األهمية حوض سرو ب \

م
6

م 007أي بفارق  ث\
6

م 60.2بينما بلغ أدنى صبيب ذروة لحظي . ث\
6

 .ث وذلك بحوض أمنكوس دائما\
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 (1788)ة أهم إمتطاح لحظي سنوي باألحواض الفرعية لسن(: 241-211)المبيانات رقم 

أيضا بتوافق زماني مابين األحواض، حيث سجل بنفس  0722السنوي لسنة  لحظيتميز اإلمتطاح ال     

الشهر أيضا وذلك بشهر فبراير، بإستثناء حوض درنة الذي عرف إختالف زماني ومجالي داخل نفس 

روة مهم تحدد بشهر شتنبر بصبيب ذ ،بعالية الحوض 0722سنة أهم إمتطاح لحظي بالحوض، حيث سجل 

م 067في 
6

ير مثله مثل باقي األحواض الفرعية، وقد بلغ صبيب ابينما سجل بسافلة الحوض في شهر فبر ،ث\

م 71.7ذروته اللحظي 
6

 .ث\
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 1989)  (أهم إمتطاح لحظي سنوي باألحواض الفرعية لسنة ( : 244-241)المبيانات رقم  

 

بتباين وإختالف زماني ومجالي من حوض ألخر وداخل نفس  0727السنوي لسنة  ظيلحتميز اإلمتطاح ال    

الحوض، حيث سجل بحوض أمنكوس وسرو ودرنة بنفس الشهر وذلك ب أبريل، وبقيم ذروة مهمة أيضا بلغ 

م 662أعالها 
6

م 070ث بحوض سرو و \
6

بينما سجل حوض أمنكوس أدنى صبيب ذروة  ،ث بسافلة درنة\

م 00.7ب 
6

بفصل الخريف وحوض واومنة   0727أهم إمتطاح لحظي بسنة أما حوض شبوكة فقد سجل  .ث\

 .بفصل الصيف، ويمكن تفسير ذلك بنشاط ظاهرة العواصف الرعدية خالل هذه الفترة
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 1990)  (أهم إمتطاح لحظي سنوي باألحواض الفرعية لسنة (: 292-249)المبيانات رقم 

 

حواض توافقا وإنسجاما مجاليا وزمانيا، حيث سجل بجميع األ 0771السنوي لسنة  لحظيمتطاح العرف اإل   

م 626الفرعية خالل نفس الشهر وهو دجنبر، وذلك بقيم ذروة لحظية مهمة بلغت 
6

ث كأعلى صبيب ذروة \

م 06بحوض سرو و
6

 .ث كأدنى صبيب ذروة لحظي بحوض أمنكوس\

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 1991)  (أهم إمتطاح لحظي سنوي باألحواض الفرعية لسنة (: 298-292) انات رقم المبي
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من حوض ألخر أيضا  ومجالي عرف تباين زماني 0770السنوي لسنة  لحظيتبرز النتائج أن اإلمتطاح ال    

بشهر شتنبر وحوض  فحوض أمنكوس سجل أعلى إمتطاح لحظي .وداخل نفس الحوض خاصة بحوض

 066بباقي األحواض بشر مارس، بلغ أعالها  يل، بينما سجل أهم اإلمتطاحات اللحظيةبرشبوكة بشهر أ

م
6

م 017ث بحوض سرو و\
6

 66.1ث بحوض درنة، بينما سجل أدنى صبيب ذروة بحوض واومنة ب \

م
6

 .ث\

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 1992)  (أهم إمتطاح لحظي سنوي باألحواض الفرعية لسنة  ( : 286-297)المبيانات رقم  

 

بجميع األحواض الفرعية بشهر أبريل  تقد سجل 0776لسنة  ةالسنوي اللحظية اتاإلمتطاحأهم يتبين أن     

م 026ي يوافق فترة الوفرة في الموارد المائية، وقد بلغ أعلى صبيب ذروة لحظي ذال
6

ث بحوض سرو، يليه \

م 002حوض درنة ب 
6

م 61س القيمة تقريبا ث، بينما سجل كل من حوض شبوكة وواومنة نف\
6

ث، أما أدنى \

م 06.1صبيب ذروة لحظي فقد سجل بحوض أمنكوس ب 
6

 .ث\
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 1993)  (أهم إمتطاح لحظي سنوي باألحواض الفرعية لسنة 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 (1772)أهم إمتطاح لحظي سنوي باألحواض الفرعية لسنة ( : 271-281) المبيانات رقم 
 

رنة بباقي مقا 0776سنة  الذي سجل أعلى صبيب إمتطاح لحظي حوض درنة هوتبرز النتائج أن      

م 001حواض الفرعية، وقد بلغ صبيب ذروته األ
6

م 94.1ث، يليه من حيث األهمية حوض واومنة ب \
6

. ث\

م 0.7أما أدنى صبيب ذروة لحظي فسجل بحوض أمنكوس، لكن بصبيب ضعيف جدا تحدد في 
6

 . ث\
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 1994)  (أهم إمتطاح لحظي سنوي باألحواض الفرعية لسنة( : 274-271)يانات رقم المب

 

بالتباين واإلختالف المجالي  0774باألحواض الفرعية سنة  ةالمسجلات اللحظية اإلمتطاح ت أهمتميز    

وض درنة، حيث أن كما هو الحال بالنسبة لح ،والزماني من حوض ألخر وداخل نفس الحوض أيضا

قد سجل بشهر أكتوبر بعالية الحوض وبشهر مارس بسافلة الحوض، كما أن  0774لسنة  اإلمتطاح اللحظي

م 007أعلى صبيب ذروة سجل بالنسبة لكل األحواض الفرعية قد بلغ 
6

وأدنى صبيب  ،ث ولك بعالية درنة\

م 4.9ذروة لحظي سجل كما العادة بحوض أمنكوس ب 
6

 .ث\

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 (1771)أهم إمتطاح لحظي سنوي باألحواض الفرعية سنة ( : 612-279)م المبيانات رق
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توافق وإنسجام مجالي وزماني من حوض ألخر  0771سنة ات اللحظية المسجلة باإلمتطاح ت أهمعرف    

أعلى وأهم اإلمتطاحات وداخل نفس الحوض، سجلت جميعها بشهر دجنبر بإستثناء حوض واومنة الذي سجل 

م 79.6بشهر اكتوبر وذلك ب  0771 لسنةاللحظية 
6

م 076بلغ أعلى صبيب ذروة لحظي . ث\
6

ث بحوض \

م 09سرو وأدنى صبيب 
6

بحيث ستساهم لمحالة  ةملكن على العموم تبقى جميع القيم مه. ث بحوض أمنكوس\

 .حواض الفرعية وأيضا المجرى الرئيسي لواد أم الربيعفي تغذية األ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 1996)  (أهم إمتطاح لحظي سنوي باألحواض الفرعية لسنة( :  618-612)رقم المبيانات 

بجميع  تبتوافق وإنسجام زماني ومجالي، حيث سجل 0772لسنة  ات اللحظيةاإلمتطاحأهم تميز     

م 621حواض الفرعية بشهر يناير، وقد بلغ أعلى صبيب ذروة لحظي األ
6

ث بحوض سرو، يليه حوض \

م 091واومنة ب 
6

م 71أي بفارق ث \
6

وهو صبيب مهم بالنسبة لحوض واومنة مقارنة بسرو، بينما  ،ث\

م 066تحدد الفارق في الصبيب اللحظي بين حوض شبوكة 
6

م 066ث و درنة \
6

م 7ث في \
6

ث، أما أدنى \

م 02.2صبيب ذروة فقد سجل كما العادة بحوض أمنكوس ب 
6

 .ث\
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 1997)  (أهم إمتطاح لحظي سنوي باألحواض الفرعية لسنة ( : 616-617)المبيانات رقم 

 

، بالتباين واإلختالف المجالي والزماني من حوض ألخر 0779لسنة  ات اللحظيةاإلمتطاحتميزت أهم     

ما بين شهر دجنبر ويناير وفبراير، وقد تحددت أعلى قيم صبيب  توداخل نفس الحوض أيضا، حيث سجل

م 612الذروة اللحظي في 
6

ث بحوض سرو بشهر دجنبر، يليه حوض درنة الذي عرف تباين وإختالف \

م 74.0زماني ومجالي داخل الحوض مابين العالية التي سجلت أعلى قيمة ب 
6

ث بشهر يناير والسافلة ب \

م 29.1
6

م 00.4ث بشهر دجنبر، بينما سجل أدنى صبيب ذروة بحوض أمنكوس ب \
6

 .ث\
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 1998)  (أهم إمتطاح لحظي سنوي باألحواض الفرعية لسنة( : 621-611)انات رقم المبي

 

بجميع األحواض بشهر فبراير، بإستثناء حوض أمنكوس  0772لسنة  سجلت أهم اإلمتطاحات اللحظية    

م 04.1الذي سجل به بشهر دجنبر بصبيب لحظي تحدد في 
6

دنى صبيب ذروة لحظي، ث وهو بذلك أ\

م 017.7ي سجل أعلى صبيب ذروة بشهر يناير بقيمة وحوض سرو الذ
6

بينما كان هناك تقارب ما بين . ث\

م 11و 61قيم األحواض الفرعية األخرى والتي تراوحت بين 
6

 .ث\
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 1999)  (أهم إمتطاح لحظي سنوي باألحواض الفرعية لسنة  ( :624-621)المبيانات رقم   

بتباين وإختالف مجالي وزماني كبير ما بين األحواض  0777لسنة  اللحظية إلمتطاحاتتميز أهم ا      

، كما حدث هذا اإلختالف أيضا داخل نفس الحوض بكل حوض بشهر وفصل مختلف تالفرعية، حيث سجل

بعالية الحوض في شهر دجنبر وفي سافلة  ال بالنسبة لحوض درنة الذي سجل أهم إمتطاح لحظيكما هو الح

م 699.2ض بشهر غشت بصبيب ذروة لحظي مهم جدا بلغ الحو
6

ث وهو أعلى صبيب ذروة مقارنة بباقي \

 .األحواض الفرعية

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 2000)  (أهم إمتطاح لحظي سنوي باألحواض الفرعية لسنة ( : 622-629)المبيانات رقم    
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لفرعية بشهر دجنبر الذي يوافق فترة بجميع األحواض ا 6111لسنة  ات اللحظيةاإلمتطاح ت أهمسجل   

م 667.9الوفرة في الموارد المائية، وقد بلغ أعلى صبيب ذروة لحظي 
6

ث بحوض سرو، تليه عالية حوض \

م 071.4درنة ب 
6

م 617.6ث أي بفارق \
6

 16ث، أما حوض شبكة ووامنة فقد سجال نفس القيم تقريبا \

م
6

م 16ث بشبوكة و\
6

م 6.2روة لحظي بحوض أمنكوس دائما وذلك ب ث ،بينما سجل أدنى صبيب ذ\
6

 .ث\

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 2001)  (أهم إمتطاح لحظي سنوي باألحواض الفرعية لسنة ( :628-622)المبيانات رقم 

 

باستثناء حوض سرو وعالية  ،بجميع األحواض بشهر دجنبر 6110لسنة  ات اللحظيةاإلمتطاح ت أهمسجل    

بشهر يناير، وهما اللذين سجال أعلى قيم  6110لسنة  ما أهم اإلمتطاحات اللحظيةت بهدرنة اللذين سجل

م 692صبيب الذروة اللحظي، حيث تحددت في 
6

م 019.0ث بسرو و\
6

أما أدنى القيم . ث بعالية حوض درنة\

م 2.6فقد سجلت كالعادة بحوض أمنكوس ب 
6

 .ث\
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 2002)  (أهم إمتطاح لحظي سنوي باألحواض الفرعية لسنة( :  666-627)المبيانات رقم   

بجميع األحواض الفرعية بشهر  تبتوافق زماني حيث سجل 6116لسنة  ات اللحظية اإلمتطاحأهم تميز     

وبإختالف مجالي من حوض ألخر وداخل نفس الحوض، كما هو الحال بالنسبة لحوض درنة الذي  ،نونبر

م 161ارنة بباقي األحواض الفرعية وذلك بعالية الحوض ب سجل أعلى صبيب ذروة لحظي مق
6

ث، يليه \

م 491.6حوض سرو ب 
6

م 619.6ث، تم سافلة درنة ب \
6

م 616.6ث أي بفارق \
6

ث مقارنة بعالية \

م 00.0الحوض، بينما سجلت أدنى القيم بحوض أمنكوس ب 
6

لكن على العموم تبقى جميع القيم مهمة . ث\

 .ا في تغذية المجاري المائية لهذه االحواض وأيضا واد أم الربيعيمكن أن تلعب دورا مهم

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



اإلمتطاحات باألحواض الفرعية المقاسة وغير المقاسة بالحوض األعلى ألم الربيع: الرابع لقسم ا  
التحديد والتحليل: (عالية مشرع الضحك)   

0202-0201  

 

2021 \لحلو نادية  256  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 2003)  (أهم إمتطاح لحظي سنوي باألحواض الفرعية لسنة ( : 611-661)المبيانات رقم 

 قد سجل 6116لسنة  ات المرجعي اللحظيةاإلمتطاحأهم أن ( 411-441) رقم  مبياناتيتبين من خالل ال      

بجميع األحواض الفرعية بشهر دجنبر، الذي يوافق كما سبقت اإلشارة فترة الوفرة في الموارد المائية، حيث 

كانت سنة إستثنائية بإمتياز بكل األحواض نظرا لقيم صبيب الذروة المرتفعة والتي بلغ  6116يمكن القول أن 

م 721.6أعالها 
6

م 621.2ث بحوض سرو و\
6

م 69.1دد أدناها في ث بحوض درنة، بينما تح\
6

ث بحوض \

ر على المجاري المائية والجريان تالي فهذه القيم من المحتمل جدا أن تكون قد أترث بشكل كبيلوبا. أمنكوس

 .وأيضا رفع منسوب واد أم الربيع
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 2004)  (أهم إمتطاح لحظي سنوي باألحواض الفرعية لسنة ( :614-611)المبيانات رقم 

 

بالتباين واإلختالف على المستوى الزماني والمجالي من حوض  6114لسنة  ات اللحظيةاإلمتطاح تتميز    

بفصول مختلفة، نميز فيها بين الشتاء بالنسبة لحوض شبوكة وسرو الذي سجل أعلى قيم  تألخر حيث سجل

م 000.9صبيب الذروة اللحظي ب 
6

، وفصل الخريف ث، وفصل الربيع بالنسبة لحوض واومنة ودرنة\

 .بالنسبة لحوض أمنكوس الذي يسجل دائما أدنى قيم صبيب الذروة

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 2005)  (أهم إمتطاح لحظي سنوي باألحواض الفرعية لسنة ( :642-619)المبيانات رقم  
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واض ، إختالف مجالي وزماني في تسجيله مابين االح6111عرف اإلمتطاح المرجعي السنوي لسنة      

الفرعية، وذلك مابين شهري فبراير ومارس بإستثناء حوض أمنكوس الذي سجل إمتطاحه المرجعي السنوي 

م 9.2بشهر شتنبر ب  6111لسنة 
6

 007، بينما سجل أعلى إمتطاح مرجعي سنوي بحوض سرو ب ث\

م
6

 .ث\

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 2006)  (واض الفرعية لسنةأهم إمتطاح لحظي سنوي باألح  ( :648-642)المبيانات رقم  

 

بكل من حوض ، سجلت  6112لسنة  ات اللحظية اإلمتطاح أن أهم( 422-426) رقم  مبياناتيتبين من ال    

م 611.2شبوكة وسرو ووامنة بشهر فبراير، وقد بلغت أعلى قيم صبيب الذروة اللحظي 
6

ث بحوض سرو، \

م 42.6مارس وذلك ب  بحوض أمنكوس ودرنة بشهربينما سجل أهم إمتطاح لحظي 
6

ث بحوض درنة \

م 2.2و
6

 .ث كأدنى صبيب ذروة لحظي بحوض أمنكوس\
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 2007)  (أهم إمتطاح لحظي سنوي باألحواض الفرعية لسنة( : 696-647)المبيانات رقم 

 

 تألخر، حيث سجل بالتباين واإلختالف من حوض ابدوره 6119لسنة  ات اللحظيةاإلمتطاح ت أهمتميز    

بحوض واومنة وشبوكة بشهر أبريل، وسرو وعالية درنة بشهر نونبر الذي يوافق فترة النقص في الموارد 

م 014.4ورغم ذلك فقد سجلت قيم مهمة نوعا ما بلغ أعالها  المائية،
6

أهم إمتطاح بينما سجل . ث بسرو\

نشاط العواصف الرعدية، وقد تحددت لحوض أمنكوس وسافلة درنة بشهر غشت، الذي يوافق فترة  لحظي

م 77.6أعلى قيم صبيب الذروة في 
6

 .ث بحوض درنة\
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 2008)  (أهم إمتطاح لحظي سنوي باألحواض الفرعية لسنة  ( :681-691)المبيانات رقم     

 

حوض ألخر، حيث  أيضا تباين وإختالف زماني ومجالي من 6112لسنة  ات اللحظيةاإلمتطاح ت أهمعرف    

م 672.2مابين شهر شتنبر ودجنبر ويناير، وقد بلغ أعلى صبيب ذروة لحظي  تتأرجح
6

ث بحوض سرو \

م 676.2بشهر دجنبر، يليه من حيث األهمية حوض درنة ب 
6

ث بشهر يناير أي بفارق ضعيف جدا تحدد \

م 4.6في 
6

م 41.2بنما تحدد أدنى صبيب ذروة لحظي في . ث\
6

 .دائما وذلك بشهر شتنبر ث بحوض أمنكوس\
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 2009)  (أهم إمتطاح لحظي سنوي باألحواض الفرعية لسنة( : 684-681)المبيانات رقم   

حواض الفرعية، حيث يضا بالتباين واإلختالف مابين األأ 6117لسنة  ات اللحظيةاإلمتطاح ت أهمتميز     

، وقد بلغ أعلى صبيب ذروة بكل بنفس الشهر وذلك في شهر ينايربحوض شبوكة وسرو وواومنة  تسجل

م 111.2حواض الفرعية األ
6

بحوض أمنكوس  6117لسنة  أهم إمتطاح لحظيث بحوض سرو، بينما سجل \

بشهر مارس، ليعرف تباين وإختالف مجالي وزماني داخل حوض درنة، حيث سجل بالعالية بشهر شتنبر 

م 607.6بصبيب 
6

م 001.6ث وبسافلة الحوض بشهر دجنبر ب \
6

 .ث\

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 2010)  (أهم إمتطاح لحظي سنوي باألحواض الفرعية لسنة( : 672-689)المبيانات رقم   
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كانت سنة  6101يتبين من خالل النتائج المحصل عليها وبالضبط قيم صبيب الذروة اللحظي أن سنة     

بجميع األحواض  6101لسنة  حواض الفرعية، وقد سجل أهم إمتطاح لحظيجميع األمرجعية بإمتياز ب

م 0962.9الفرعية بشهر مارس، بلغ أعلى صبيب ذروة لحظي 
6

ث بحوض سرو وهي قيمة مهمة جدا لم \

يسبق أن سجلها الحوض أو أي حوض من األحواض األخرى طيلة المدة الزمنية المدروسة، ومن المحتل أن 

م 290.6ير وخطير على المجال، تليها من حيث األهمية قيمة يكون لها تأثير كب
6

ث والتي سجلت بعالية \

م 29.6حوض درنة، أما أدنى القيم فتحددت في 
6

 .ث وذلك بحوض أمنكوس\

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 2011)  (أهم إمتطاح لحظي سنوي باألحواض الفرعية لسنة ( : 678-672)المبيانات رقم 

 

بتباين وإختالف مجالي وزماني كبير ما بين األحواض  6100لسنة  ات اللحظيةاإلمتطاح ت أهمتميز    

م 641بشهور وفصول مختلفة وبقيم صبيب لحظي مختلفة أيضا، بلغ أعالها  تالفرعية، حيث سجل
6

ث \

م 029بحوض سرو بشهر نونبر، يليه حوض درنة ب 
6

ما سجل أدنى صبيب ذروة ث بشهر نونبر أيضا، بين\

م 4.2بحوض واومنة ب  6100بسنة  لحظي 
6

م 1.1ث وذلك بشهر ماي، مقابل \
6

ث بشهر مارس بحوض \

م 1.7أمنكوس وذلك بفارق 
6

 .ث ما بين الحوضين\
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 (2112) أهم إمتطاح لحظي سنوي باألحواض الفرعية لسنة ( : 116-677)المبيانات رقم 

 

بجميع األحواض الفرعية بشهر أكتوبر بإستثناء حوض  6106لسنة  ات اللحظيةاإلمتطاح ت أهملقد سجل    

بشهر نونبر، تحددت أعلى قيم صبيب  6106لسنة  ات اللحظيةاإلمتطاحأهم بهما  تسرو ووامنة اللذين سجل

م 111.1الذروة اللحظي في 
6

م 627ث بحوض سرو، تليه سافلة حوض درنة ب \
6

ث، بينما سجلت باقي \

م 19و  42بين األحواض قيم متقاربة تراوحت 
6

ث، وهي على العموم قيم مهمة مقارنة مع الفترة التي \

 .سجلتها والتي توافق فترة نقص الموارد المائية
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 2013)  (أهم إمتطاح لحظي سنوي باألحواض الفرعية لسنة ( :111-111)المبيانات رقم 

 

 تباإلختالف ما بين األحواض الفرعية، فقد سجل أيضا 6106لسنة  ات اللحظيةاإلمتطاح ت أهمتميز     

م 424.0بحوض أمنكوس وشبوكة وسرو بشهر مارس، وقد بلغت أعلى قيم صبيب الذروة اللحظي 
6

ث \

م 61في  بينما تحددت أدنى القيم اللحظية بحوض سرو
6

ودرنة فقد ث بحوض أمنكوس، أما حوض واومنة \

م 622ريل بلغ أعالها بشهر أببهما  ات اللحظيةاإلمتطاح ت أهمسجل
6

م 02.6ث بحوض درنة، وأدناها \
6

ث \

 .بحوض واومنة وهي أدنى قيمة بالنسبة لجميع األحواض
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 2014)  (أهم إمتطاح لحظي سنوي باألحواض الفرعية لسنة ( : 114-111)المبيانات رقم 

 

بحوض أمنكوس  ت، قد سجل6104لسنة  لحظيةال اتاإلمتطاحأهم يتبين من النتائج المحصل عليها أن      

م 076.2بلغ أعالها  ،وشبوكة وسرو بشهر يناير بقيم متبانية من العالية نحو السافلة
6

ث بحوض سرو، \

م 7.6وأدناها 
6

بحوض واومنة وسافلة درنة بشهر نونبر، وقد بلغت أعلى  تث بحوض أمنكوس، بينما سجل\

م 096.4قيم صبيب الذروة 
6

درنة الذي عرف إختالف مجالي وزماني ما بين العالية والسافلة التي  ث بعالية\

م 014.2بشهر دجنبر بصبيب  أهم إمتطاح لحظيسجل بها 
6

 .ث\

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 2015)  (أهم إمتطاح لحظي سنوي باألحواض الفرعية لسنة ( : 122-119)المبيانات رقم 
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بتباين وإختالف مجالي وزماني ما بين األحواض الفرعية ، 6101لسنة  ات اللحظيةاإلمتطاح ت أهمتميز     

م 614.2بشهور وفصول مختلفة، وقد تحددت أعلى قيم صبيب الذروة اللحظي في  تحيث سجل
6

ث بحوض \

سرو دائما، وذلك بشهر يونيو الذي يوافق فترة نقص الموارد المائية وفي نفس الوقت نشاط ظاهرة العواصف 

م 017يث األهمية عالية حوض درنة ب الرعدية، يليه من ح
6

ى قيم صبيب ث بشهر يناير، بينما سجلت أدن\

م 2.7بحوض واومنة ب  الذروة اللحظي
6

ث بشهر ماي، ليسجل حوض أمنكوس قيمة مهمة نوعا ما تحددت \

م 02.6في 
6

 .ث بشهر يوليوز\
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-1791) لمسجلة باألحواض الفرعيةاالسنوية اللحظية اإلمتطاحات تصنيف  : لثانيالمحور ا

2111) 
                                          

 :حسب صبيب الذروة  باألحواض الفرعية المقاسةالسنوية المسجلة  للحظيةتصنيف اإلمتطاحات ا -1

وية سواء السن لحظيةيعتبر صبيب الذروة المعيار األساسي المعتمد في تحديد وإستخالص اإلمتطاحات ال    

-167) رقم  مبياناتأو العامة بجميع األحواض الفرعية، وذلك باإلعتماد على أعلى صبيب ذروة لحظي وال

 :( 6101-0791)السلسلة اإلحصائية مثل لنا أعلى صبيب ذروة سنوي بكل حوض فرعي خالل ت( 144

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حسب صبيب  وية المسجلة باألحواض الفرعية المقاسةنالس لحظيةتصنيف اإلمتطاحات ال( : 128-122) رقم  مبياناتال

 الذروة

أن جميع األحواض الفرعية تعرف  ،(162-166)رقم  مبياناتتبرز النتائج المحصل عليها من خالل ال    

تباين وإختالف كبير في قيم صبيب الذروة العليا اللحظية وذلك من سنة الخرى داخل الحوض الواحد وأيضا 

همية حوض أن اعلى قيم صبيب الذروة تسجل دائما بحوض سرو، يليه من حيث األ من حوض ألخر، كما
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درنة، بينما نسجل تقارب من حيث القيم ما بين حوض شبوكة ووامنة، أما أدنى قيم صبيب الذروة العليا 

 .فتسجل بحوض أمنكوس

 : ولحسب الفص باألحواض الفرعية المقاسةالمسجلة  لحظية السنويةتصنيف اإلمتطاحات ال -2

السنوية، باإلعتماد على أعلى صبيب ذروة لحظي بجميع  لحظيةبعدما عملنا على إستخراج اإلمتطاحات ال     

، سنعمل  خالل هذه المرحلة على تصنيف هذه (6101-0791)األحواض الفرعية خالل السلسلة اإلحصائية 

) رقم  مبياناتثر إمتطاحا والاإلمتطاحات حسب الفصول المناخية، وذلك بهدف التعرف على الفصول األك

 :يوضح ذلك بشكل دقيق ( 141-111

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حسب الفصولباألحواض المقاسة المسجلة  لحظية السنويةتصنيف اإلمتطاحات ال(: 126-127)رقم  مبياناتال
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مدة النزول بالساعات الشكل مدة الصعود بالساعات عدد ساعات اإلمتطاح صبيب الذروة فترة اإلمتطاح اإلمتطاحات  األحواض الفرعية

  10:00    1979\02\13 

 18:00    1979\02\15

 1:00      2003\12\08

 19:00    2003\12\12

00:00    2003\12\08

08:00    2003\12\15

00:00    1996\01\31

12:00   1996\02\2

20:00     2003\12\08

12:00     2003\12\17

8:00        1987\02\11

20:00     1987\02\28

عادي

مركب

عادي

مركب

عادي

عادي

36

59

119

26

173

410

20

27

58

22

35

10

56

86

176

48

208

420

60.1

196.3

960.8

170

385.6

416

إمتطاح فبراير 1979

إمتطاح دجنبر 2003

إمتطاح دجنبر 2003

إمتطاح 31 يناير و1 فبراير 1996

إمتطاح دجنبر 2003

إمتطاح فبراير 1987

أمنكوس

شبوكة

سرو

واومنة

عالية درنة

سافلة درنة

ظية السنوية حسب الذي يمثل فترات ظهور اإلمتطاحات اللح ،(164-167)رقم  مبياناتيتأكد من خالل ال     

هو الفصل األكثر إمتطاحا الذي يوافق في الغالب فترة الوفرة في الموارد المائية، ، أن فصل الشتاء الفصول

اإلمتطاحات أهم ، وقد تحدد أكبر عدد من % 21بجميع األحواض الفرعية، وذلك بتسجيله لنسب تجاوزت 

لحظي على المستوى السنوي إمتطاح  09إمتطاح بحوض سرو، وأقل عدد في  61السنوية في  لحظيةال

 لحظيةبحوض واومنة، هذا دون أن ننسى أيضا فصل الربيع الذي سجل بدوره عدد مهم من اإلمتطاحات ال

، اللحظية لكن يبقى اإلختالف في قوة تأثير هذه اإلمتطاحات. %40و   %66بين  السنوية، والتي تراوحت

بمعنى قد تكون عدد ات تعرف نقص في الموارد المائية، وفترات ظهورها خاصة تلك التي تسجل في فتر

، إذا ما حدثت نتيجة تساقطات حاالت اإلمتطاح خالل فصل ما قليلة في عددها لكنها قد تكون قوية في تأثيرها

مطرية قوية ومركزة في الزمان والمكان، وذلك بفعل العواصف الرعدية التي يشهدها الحوض بفصلي 

مل في ما يلي على التفصيل في الخصائص الهيدرولوجية ألهم اإلمتطاحات وسنع  .الصيف والخريف

 :اللحظية بكل فصل وذلك بكل األحواض الفرعية على النحو التالي

 :أكبر اإلمتطاحات اللحظية الفصلية  -2-1

 أهم تحديد الحالة هذه في سنحاولبكل حوض،  إمتطاحا األكثر الفصول تحديد على عملنا بعدما     

وذلك بجميع إستنادا على أعلى صبيب ذروة ، حدة على فصل كل سجلها التياللحظية  تطاحاتاإلم

وتحديد طبيعة (.5162-6791)المدروسة  اإلحصائية السلسلة خالل ،األحواض الفرعية المقاسة

 وسنبدأ خصائصها الهيدرولوجية، وذلك بهدف التمييز بين اإلمتطاحات العادية واإلمتطاحات اإلستثنائية،

 .شتاءال فصل يمثله والذي إمتطاحا كثراأل بالفصل أوال

 :إمتطاحات فصل الشتاء  -2-1-1

 باقي مع مقارنة إمتطاحا األكثر الفصل اإلشارة، سبقت وكما إليه توصلنا ما حسب شتاءال فصل يعتبر    

 يعرفها التي المطرية والثلجية التساقطاتأهمية  مهمين، عنصرين إلى باألساس راجع وهذا .السنة فصول

 .  النظام الكارستي ، بالموازاة مع أهميةالفصل هذا

 

 (5151-5791)خصائص أهم اإلمتطاحات اللحظية المسجلة بفصل الشتاء باألحواض الفرعية (: 48)الجدول رقم 
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 (2111-1791)باألحواض الفرعية نموذج ألهم اإلمتطاحات اللحظية المسجلة بفصل الشتاء  ( :161-121)رقم  مبياناتال

، أن أهم اإلمتطاحات اللحظية بفصل (141-161)رقم  مبياناتوال( 42)يتضح من خالل الجدول رقم     

الشتاء تسجل بشهري دجنبر وفبراير، حيث سجلت أقوى وأهم هذه اإلمتطاحات من حيث صبيب الذروة 

الشهر الذي يوافق شهر دجنر وذلك سنة  اللحظي، بكل من حوض سرو وشبوكة وعالية حوض درنة، بنفس

وقد تميزت هذه . ، بينما سجلت بحوض أمنكوس، ووامنة، وسافلة حوض درنة بشهر فبراير6116

ث بحوض درنة، \6م 402ث بحوض سرو، و\6م 721.2اإلمتطاحات  بصبيب ذروة مهم جدا بلغ أعاله 

وبالرجوع إلى الخصائص المناخية  .ث بحوض أمنكوس\6م 21.0بينما تحدد أدنى صبيب ذروة لحظي في 
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مدة النزول بالساعات الشكل مدة الصعود بالساعات عدد ساعات اإلمتطاح صبيب الذروة فترة اإلمتطاح اإلمتطاحات  األحواض الفرعية

12:00   2010\03\4

12:00   2010\0310

19:00     2010\03\8

05:00     2010\03\10

00:00     2010\03\6

12:00     2010\03\15

00:00    2010\03\9

18:00    2010\03\9

20:00    2010\03\8

  10:00    2010\03\15

13:00    2010\03\7

20:00    2010\03\12

أمنكوس

عادي 24 10 34 284.6 إمتطاح مارس 2010 شبوكة

عادي 55 89 144 67.2 إمتطاح مارس 2010

سرو

عادي 13 5 18 227.7 إمتطاح مارس 2010 واومنة

مركب 146 82 228 1736 إمتطاح مارس 2010

عالية درنة

مركب 81 46 127 370.8 إمتطاح مارس 2010 سافلة درنة

عادي 144 4 148 671.2 إمتطاح مارس 2010

 01ملم بوم  12، والتي بلغت لهذه األحواض يمكن تفسير ذلك بأهمية التساقطات المطرية خالل هذه الفترة

  .6116دجنبر  7ملم بحوض درنة يوم  64ملم بحوض شبوكة، و 91.7بحوض سرو، و 6116دجنبر 

وفرة الموارد المائية، األمر الذي يفسر طول مدة  هذا باإلضافة إلى إنخفاض درجة الحرارة وبالتالي     

ما تميزت هذه اإلمتطاحات أيضا ك ،يوما كأطول مدة ويومين أقصر مدة 02اإلمتطاح، التي تتراوح بين 

 .ساعات كأقصر مدة 01ساعة أطول مدة و 12بالبطء في مدة الصعود، والتي تراوحت بين 

 :إمتطاحات فصل الربيع  -2-1-2

تائج تصنيف اإلمتطاحات اللحظية حسب الفصول، أن فصل الربيع يحتل المرتبة الثانية من حيث أبرزت ن     

أهمية اإلمتطاحات اللحظية التي سجلها بعد فصل الشتاء، وذلك نظرا لتوافقه أيضا مع فترة الوفرة في الموارد 

العيون التي تغذي بدورها المائية، سواءا من خالل التساقطات المطرية أو ذوبان الثلوج، وإرتفاع صبيب 

ن أهم خصائص هذه يمثلو( 142-140)مبيانات رقم وال( 47)أغلب هذه األحواض ، والجدول رقم 

 :اإلمتطاحات

 (5151-5791)باألحواض الفرعية  ربيع خصائص أهم اإلمتطاحات اللحظية المسجلة بفصل ال(: 47)الجدول رقم 
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 (2111-1791)باألحواض الفرعية  ربيع نموذج ألهم اإلمتطاحات اللحظية المسجلة بفصل ال ( :164-161)رقم  مبياناتال

 

، أعلى وأهم اإلمتطاحات اللحظية التي سجلها (142-140)رقم  مبياناتوال( 47)الجدول رقم  يبرز لنا      

رة اإلمتطاحات ، حيث تمثل كما سبقت اإلشا(6101-0791)إمتطاح لحظي  40فصل الربيع، من أصل 

وقد سجلت جميع هذه اإلمتطاحات بنفس الشهر . اللحظية العامة بكل حوض من األحواض الفرعية الخمسة

، الذي يتميز بذوبان الثلوج وبالتالي وفرة الموارد المائية، هذا 6101ونفس السنة، وذلك بشهر مارس سنة 

 11ملم بحوض درنة وأدناها في  041مها في باإلضافة إلى أهمية التساقطات المطرية التي تحددت أعلى قي

 . ملم بحوض أمنكوس

إال أن هذه اإلمتطاحات اللحظية تميزت بإختالف في سرعة الظهور والتطور، وذلك من حوض ألخر،      

ساعات وذلك بحوض درنة، وقد بلغت صبيب ذروة مهم جدا تحدد  4حيث دامت أقصر مدة صعود للصبيب 

ورغم ذلك فقد . ساعة وذلك بحوض أمنكوس 27امت أطول مدة صعود للصبيب ث، بينما د\6م 290.6في 

 .تميزت أغلب هذه اإلمتطاحات بشكل عادي، نظرا لوفرة الموارد المائية
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مدة النزول بالساعات الشكل مدة الصعود بالساعات عدد ساعات اإلمتطاح صبيب الذروة فترة اإلمتطاح اإلمتطاحات  األحواض الفرعية

23:59    2015\07\31

12:00   2015\08\1

21:00    2015\08\30

07:00    2015\08\31

12:00   2015\06\2

00:00   2015\06\3

15:00    1984\06\17

00:00    1984\06|20

−

−

16:00  1999\08\27

12:00   1999\08\29

عالية درنة

مركب 32 12 44 277.8 إمتطاح غشت 1999 سافلة درنة

− − − − − −

سرو

مركب 54 3 57 182 إمتطاح يونيو 1984 واومنة

عادي 8 4 12 304.8 إمتطاح يونيو 2015

أمنكوس

عادي 7 3 10 83.6 إمتطاح غشت 2016 شبوكة

عادي 4 8 12 16.2 إمتطاح غشت 2015

 : صيفإمتطاحات فصل ال -2-1-2

يعتبر فصل الصيف، الفصل األقل إمتطاحا مقارنة مع باقي الفصول، إال أن اإلمتطاحات اللحظية التي     

لها رغم قلة عددها، تتميز بقوة تأثيرها حيث تعتبر حاالت إستثنائية سريعة الظهور، تحدث نتيجة يسج

لهذا سنعمل على تحليل وتحديد الخصائص الهيدرولوجية ألهم اإلمتطاحات اللحظية . العواصف الرعدية

مبيانات رقم وال( 11)المسجلة بفصل الصيف، بكل حوض من األحواض الفرعية المدروسة، والجدول رقم 

 :ن ذلك يمثلو( 149-110)

 

 (5151-5791)باألحواض الفرعية  متطاحات اللحظية المسجلة بفصل الصيف خصائص أهم اإل(: 11)الجدول رقم 
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 (2111-1791)باألحواض الفرعية  احات اللحظية المسجلة بفصل الصيف نموذج ألهم اإلمتط ( :111-169)رقم  مبياناتال

، أن أهم اإلمتطاحات (110-149)رقم  مبياناتوال( 11)يتبين من خالل النتائج الممثلة بالجدول رقم     

اللحظية المسجلة بفصل الصيف، قد سجلت بشهري غشت ويونيو وذلك بكل األحواض، كما تميزت بقيم 

 4في ظرف بحوض سرو، وذلك  6101يونيو  6ث يوم \6م 614.2صبيب ذروة مهم جدا، بلغ أعالها 

بالرجوع إلى معدل التساقطات إال أنه ساعات ليرجع الصبيب إلى حالته العادية،  2ساعات، بينما إستغرقت 

يليه من حيث األهمية سافلة حوض درنة ب  . ملم 04فقط المطرية التي سجلها الحوض بنفس اليوم نجد 

وهذا ما يؤكد أن هذا  الية،،بينما لم يسجل أي إمتطاح بالع 0777غشت  62ث وذلك يوم \6م 099.2

بينما . هميتها إال بسافلة الحوضأاإلمتطاح حدث نتيجة عاصفة رعدية قوية حيث يصعب تسجيلها، وال تظهر 

 .ث، وذلك بحوض أمنكوس\6م 02.6تحددت أدنى قيم صبيب الذروة في 

 01ساعة كأطول مدة و 19إال أن أهم ما يميز هذه اإلمتطاحات هو قصر مدة حدوتها، والتي تترواح بين     

ساعات كأقصر مدة، وكلها عبارة عن إمتطاحات عادية، تتميز بسرعة صعود الصبيب إلى درجة الذروة، 

وهي بذلك إمتطاحات فوجائية . ساعات كأقصر مدة 6ساعة كأطول مدة و 06حيث تترواح بدورها بين 

 .لحوض بهذه الفترةتحدث كما سبقت اإلشارة نتيجة العواصف الرعدية، التي تميز مناخ ا

 : خريفإمتطاحات فصل ال -2-1-6

إحتل فصل الخريف الرتبة الثالثة من حيث عدد أهم اإلمتطاحات اللحظية المسجلة به طيلة السلسلة     

) رقم  مبياناتوال( 10)والجدول رقم . ، وذلك بكل األحواض الفرعية(6101-0791)اإلحصائية المدروسة 

 :ائص الهيدرولوجية لهذه اإلمتطاحات يمثالن أهم الخص( 116-119

 (5151-5791)باألحواض الفرعية  الخريفخصائص أهم اإلمتطاحات اللحظية المسجلة بفصل (: 15)الجدول رقم 
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مدة النزول بالساعات الشكل مدة الصعود بالساعات عدد ساعات اإلمتطاح صبيب الذروة فترة اإلمتطاح اإلمتطاحات  األحواض الفرعية

16:30   2012\10\29

16:00   2012\11\2

01:00   2002\11\24

19:00    2002\11\26

00:00    2012\11\10

08:00    2012\11\17

00:00    2002\11\25

07:00    2002\11\26

20:00   2002\11\23

16:00   2002\11\30

18:00   2002\11\24

20:00  2002\11\26

أمنكوس

مركب 39 27 66 80.1 إمتطاح نونبر 2002 شبوكة

مركب 57 38 95 48.8 إمتطاح أكتوبر 2012

سرو

عادي 26 5 31 208.4 إمتطاح نونبر 2002 واومنة

مركب 122 46 168 550.6 إمتطاح نونبر 2012

عالية درنة

مركب 33 17 50 307.2 إمتطاح نونبر 2003 سافلة درنة

عادي 130 34 164 520 إمتطاح نونبر 2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2111-1791)باألحواض الفرعية  احات اللحظية المسجلة بفصل الخريف نموذج ألهم اإلمتط( : 119-112)رقم  مبياناتال
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، أن أهم اإلمتطاحات (119-116)رقم  مبياناتوال( 10)يتبين إنطالقا من النتائج الممثلة بالجدول رقم       

اللحظية لفصل الخريف قد سجلت بنفس الفترة تقريبا، وذلك بشهر نونبر بجميع االحواض بإستثناء حوض 

 6116لت هذه اإلمتطاحات بسنتي أمنكوس الذي سجلت به أهم اإلمتطاحات اللحظية بشهر أكتوبر، وقد سج

 .6106و

نونبر  00ث يوم \6م 111.2كما تميزت هذه اإلمتطاحات اللحظية بقيم صبيب ذروة مهم جدا، بلغ أعاله       

نونبر  2، وقد تميز بشكل مركب، والذي يمكن تفسيره بطول مدة التساقطات المطرية وتواليها من يوم 6106

يليه من حيث األهمية . نونبر الذي سجل أعلى صبيب ذروة 00ملم يوم  61 نونبر، وقد بلغ أعالها 06إلى 

 612.4ث، تم حوض واومنة ب \6م  161كل من حوض  درنة وذلك بصبيب ذروة مهم أيضا تحدد في 

 42.2ث، بينما سجلت أدنى قيم صبيب الذروة دائما  بحوض أمنكوس ب \6م 21.0ث، وشبوكة ب \6م

ص اإلمتطاحات اللحظية بهذا الفصل هو قصر مدة الصعود والتي تراوحت بين كما أن من أهم خصائ .ث\6م

ساعات كأقصر مدة، ويمكن تفسير طبيعة الخصائص الهيدرولوجية إلمتطاحات  1ساعة كأطول مدة و  42

فصل الخريف بتواجده بمرحلة إنتقالية ما بين فصل الصيف، نشاط العواصف الرعدية، مع إرتفاع درجة 

الشتاء بداية التساقطات المطرية وبالتالي أهمية قيم  تبخر وبالتالي قصر مدتها وبين فصلالحرارة وال

 .الصبيب

حسب الشهور األكثر  باألحواض الفرعية المقاسةالمسجلة  لحظية السنويةالتصنيف اإلمتطاحات  -2

 : إمتطاحا 

ل على تدقيق الدراسة أكثر السنوية  حسب الفصول، سنعم لحظيةبعدما عملنا على تصنيف اإلمتطاحات ال    

اإلمتطاحات أهم وبالتالي تحديد الشهور التي سجلت بها ألكثر إمتطاحا، وإعادة تصنيفها حسب الشهور ا

) رقم  مبياناتوال، (6101-0791)بجميع األحواض حسب السلسلة اإلحصائية السنوية بكثرة، لحظية ال

  :مثل النتائج المحصل عليها ت( 112-126
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تصنيف اإلمتطاحات اللحظية السنوية المسجلة باألحواض الفرعية المقاسة حسب الشهور ( : 142-118)رقم  مبياناتال

 األكثر إمتطاحا

وحسب النظام الهيدرولوجي لألحواض الفرعية أن الشهور  ،(126-112)رقم  مبياناتيتبين من خالل ال      

شهور من دجنبر إلى أبريل، هي األكثر إمتطاحا بجميع  1والتي تتحدد في التي توافق فترة المياه العليا، 

لقد تراوح . األحواض الفرعية، مع تسجيل تباين وإختالف في التوزيع وذلك من شهر ألخر ومن حوض ألخر

 7و 4إمتطاحا وذلك بشهر فبراير، وما بين  00و  9أكبر عدد من اإلمتطاحات اللحظية بجميع األحواض بين 

، وهي بذلك أعداد مهمة تؤكد على أهمية وقوة الصبيب اللحظي بهذه الفترة، وتؤكد طاحات بشهر دجنبرإمت

  .أيضا ما تم التوصل إليه في التصنيف الفصلي

والتي تتحدد حسب النظام الهيدرولوجي  Basse Eaux))أما بالنسبة للشهور التي توافق فترة المياه الدنيا      

، فقد تبين من خالل النتائج المحصل عليها أن بعض الشهور ر من ماي إلى نونبرشهو 9لكل األحواض في 

مثل يونيو ويوليوز وغشت سجلت إمتطاحات قليلة إلى منعدمة، بإستثناء حوض واومنة الذي سجلت به 

ثر كما يتبين من خالل النتائج دائما أن شهر نونبر هو الشهر األك. اإلمتطاحات اللحظية بكل الشهور تقريبا

إمتطاحات بكل  1إمتطاحا، بفترة الندرة في الموارد المائية، حيث تجاوز عدد اإلمتطاحات المسجلة 

اإلمتطاحات اللحظية على طول السنة نخلص إذن إلى أن األحواض الفرعية المدروسة، تسجل . األحواض

وبالتالي يبقى ، Basse Eaux))أو بفترة المياه الدنيا ، Hautes Eaux)) فترة المياه العلياب سواءا تقريبا،

وهذا ما سنتطرق ...( الشكل والسرعة والمدة الزمنية، ) اإلختالف فقط في طبيعة هذه اإلمتطاحات من حيث 

 .إليه في ما يلي
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 :شكل حسب ال باألحواض الفرعية المقاسة المسجلةاللحظية السنوية تصنيف اإلمتطاحات  -6

السنوية المسجلة  لحظيةدراسة أكثر وذلك بتصنيف اإلمتطاحات السنعمل خالل هذه المرحلة على تدقيق ال     

، وذلك نظرا للدور الكبير الذي يلعبه في فهم وتفسير السلوك الهيدرولوجي باألحواض الفرعية حسب الشكل

وضح ذلك ت ،(127-124)رقم  مبيانات،حيث يمكننا من خالله التمييز بين اإلمتطاحات العادية والمركبة، وال

 :قيق بشكل د

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تصنيف اإلمتطاحات اللحظية السنوية حسب الشكل( : 147-146)رقم  مبياناتال
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، أن هناك تباين وإختالف في شكل (127-124)رقم  مبياناتيتبين من خالل النتائج المحصل عليها بال     

التي سجلها  لحظيةلب اإلمتطاحات الالسنوية ما بين األحواض الفرعية، حيث أن أغ لحظيةاإلمتطاحات ال

إمتطاح، بينما نسجل  61و 66حوض أمنكوس وشبوكة ووامنة هي إمتطاحات عادية ترواح عددها بين 

بشكل مركب،  لحظيةأكبر عدد من اإلمتطاحات ال تميز بهماالعكس بالنسبة لحوض سرو ودرنة اللذين 

 .بحوض درنة 40تطاح مركب من أصل إم 66بحوض سرو و  40إمتطاح مركب من أصل  61في  تحددت

لكن على العموم فاإلمتطاحات اللحظية التي تسجلها األحواض الفرعية تتميز بالتنوع، حيث يمكن أن نميز     

فيها بين المركبة والعادية، وذلك بإختالف فترات ظهورها، وأيضا تعقد السلوك الهيدرولوجي لهذه 

 .والتدبير داخل هذه االحواض عمليات التهيئة تعقد األحواض، وبالتالي

 :مدة الزمنية حسب ال باألحواض الفرعية المقاسة المسجلةاللحظية السنوية تصنيف اإلمتطاحات  -1

تلعب المدة الزمنية إلى جانب باقي الخصائص دور مهم في تصنيف اإلمتطاحات، ويتم تحديدها بالشهور     

زمنية يمكن أن يستغرقها مدة تعرف على أطول وأقصر واأليام والساعات وأيضا الدقائق، وكل ذلك بهدف ال

 ،(120-191)رقم  مبياناتوال( 6104. لحلو نادية. )اإلمتطاح، وبالتالي التمكن من تتبعه والتنبوء بحصوله

 :مثل ذلك بشكل واضح ت

 باألياممدة اإلمتطاح                                                       مدة اإلمتطاح بالساعات 
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 حسب المدة الزمنية تصنيف اإلمتطاحات اللحظية السنوية المسجلة باألحواض الفرعية المقاسة( : 181-191)رقم  المبيانات

 (1791-2111) 

المدة الزمنية التي أن هناك تباين وإختالف في  ،(120-191)رقم  مبياناتالبتبرز النتائج المحصل عليها،     

السنوية وذلك من حوض ألخر وأيضا داخل نفس الحوض، حيث أن أقصر  لحظيةإستغرقتها اإلمتطاحات ال
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بينما تحددت . درنةساعة بحوض  44ساعات وذلك بحوض أمنكوس و  6مدة زمنية بالساعات تراوحت بين 

وامنة، سرو، وو ،وشبوكة ،أمنكوس يةكل األحواض الفرعأقصر مدة زمنية باأليام في يوم واحد وقد سجلت ب

، أما أطول مدة زمنية باأليام الذي تحددت فيه أقصر مدة زمنية باأليام في يومين تقريبادرنة بإستثناء حوض 

 .وذلك بحوض درنة ايوم 46فتحددت في 

ساعات أو  6تعطينا بصفة عامة هذه النتائج  اإلنطباع على أن هذه اإلمتطاحات المرجعية يمكن أن تدوم      

فيضية، إذ اللحظية ، ولو إفترضنا على أن هذه اإلمتطاحات ايوم 41ألكثر من يوم واحد، كما يمكن أن تدوم 

 .فنعتقد على أن الحوض سيكون تحت وطأة كارثة هيدرولوجية كبيرة ا،يوم 46فترة اإلمتطاح تدوم أطول أن 

 مدة الصعود والنزول حسب  عية المقاسةباألحواض الفر المسجلةاللحظية السنوية تصنيف اإلمتطاحات  -4

 

إلى حدود درجة الذروة،  الصعود بالساعات أو باأليام نميز داخل المدة الزمنية بين المدة المستغرقة في    

 La décrue))وبين مدة النزول أيضا وذلك حتى يعود الصبيب إلى الحالة العادية وتسمى هذه المرحلة 

يد طبيعة هذه المدة، بمعنى هل هي طويلة أم قصيرة سواء بالنسبة لحالة وتكمن الغاية وراء ذلك في تحد

 ( :170-126)رقم مبيانات برزه التالصعود أو النزول، وهذا ما 

 مدة الصعود والنزول باأليام                                                      بالساعاتمدة الصعود والنزول                    
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حسب مدة  المقاسة تصنيف اإلمتطاحات اللحظية السنوية المسجلة باألحواض الفرعية( : 171-182)رقم  مبياناتال

 (2111-1791)الصعود والنزول 

 

أن هناك إختالف وتباين كبير على ، (16)والجدول رقم  ،(170-126)رقم  مبياناتيتبين من خالل ال    

لمستوى الزمني والمجالي في المدة الزمنية المستغرقة في الصعود والنزول، سواء بالساعات أو األيام بين ا

األحواض الفرعية وأيضا داخل نفس الحوض، كما يتبين أيضا أن أطول مدة زمنية هي التي تستغرقها 

أيام بكل  9حوض سرو، ويوما ب 09بحوض درنة و ايوم 69طولها في أاإلمتطاحات في النزول، والتي تحدد 

وحت ابينما أقصر مدة زمنية هي التي تستغرق في الصعود، والتي تر. أيام بشبوكة 1وامنة وأمنكوس ومن و

الذي تراوحت به أقصر مدة صعود  بكل األحواض الفرعية، بإستثناء حوض درنةبين ساعة كأقصر مدة 

 .ساعات 6لحظي بين ساعتين و
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Moy Min Max Moy Min Max Moy Min Max Moy Min Max

2 0 7 1 0 5 50 2 175 27 1 128 تامشاشات حوض امنكوس

2 0 5 1 0 2 37 6 113 15 1 49 لهري حوض شبوكة

4 0 17 1 0 7 101 8 412 35 1 168 شاشا نملح حوض سرو

2 0 7 1 0 2 42 4 156 14 1 52 تاغزوت حوض واومنة

6 0 20 1 0 16 140 4 480 35 3 375 تاكزيرت

7 1 27 2 0 9 178 19 651 47 2 215 موالي بوزكري
حوض درنة

األحواض
المحطات 

الهيدرومترية

األيامالساعات

مدة النزولمدة الصعودمدة النزولمدة الصعود

 حسب مدة الصعود والنزول  المقاسة السنوية المسجلة باألحواض الفرعيةاللحظية تطاحات تصنيف اإلم(: 12)الجدول رقم 

  

المسجلة باألحواض الفرعية، هي سرعة   لحظيةاإلمتطاحات المن أهم خصائص تؤكد هذه النتائج على أن     

ي فهذه المدة الطويلة قد العادية، وبالتالالصبيب إلى حالته رجع يستمر لمدة طويلة قبل أن ت كما أنها، الظهور

 .المجالعلى التأثير تنعكس سلبا على السلوك الهيدرولوجي وأيضا 
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 تاسعالخالصة الفصل 

، المسجلة السنوية دراسة وتحليل اإلمتطاحات اللحظيةالذي عملنا فيه على ،الفصل  تتجلى أهم نتائج هذا    

، وذلك حسب النظام (6101-0791)ربيع خالل السلسلة اإلحصائية باألحواض الفرعية المقاسة بعالية حوض أم ال

 : ، كما يلي الهيدرولوجي لكل حوض، والذي نميز فيه بين فترتين مختلفتين وهما فترة المياه العليا وفترة المياه الدنيا

تعرف وفرة في الموارد بالفترة التي ، قد سجلت السنوية اإلمتطاحات اللحظيةأهم خلصنا إلى أن أكبر عدد من  وقد     

كما . سنة بجميع األحواض الفرعية تقريبا 40، المتمثلة في ، وذلك بتجاوزها نصف المدة الزمنية المدروسةالمائية

 سنة، 40عام خالل  لحظي، تسجل بحوض سرو، وذلك بتسجيله ألعلى إمتطاح لحظيةسجلنا أن أعلى اإلمتطاحات ال

م 0962.9بصبيب لحظي مهم تحدد في سنوي  لحظيإمتطاح وأعلى  مقارنة بكل األحواض الفرعية،
6

 ث، وذلك\

، يليه من حيث األهمية حوض درنة، بينما تبين لنا أن حوض شبوكة ووامنة يسجالن أيضا مقارنة بباقي األحواض

تقارب في قيم الصبيب اللحظي، بينما سجلت أدنى القيم بحوض أمنكوس، ويمكن تفسير ذلك بكون أغلب موارد هذا 

اإلمتطاحات أهم كما تم تسجيل تباين وإختالف في المدة الزمنية التي إستغرقتها  .األخير عبارة عن تساقطات ثلجية

 بفترة الوفرة في الموارد المائية، لحظية، حيث أعطتنا هذه النتائج اإلنطباع على أن اإلمتطاحات اللحظية السنويةال

اللحظية يوما، ولو إفترضنا على أن هذه اإلمتطاحات  46أن تدوم ساعات أو يوم واحد، كما يمكن  6يمكن أن تدوم 

يوما، فنعتقد على أن هذه األحواض ستكون تحت تأثير كارثة هيدرولوجية  46فيضية إذ أن فترة اإلمتطاحات تدوم 

 .كبيرة

ماي إلى نونبر،  ، والتي تمتد منBasse Eaux))أما بالنسبة للفترة التي تعرف في الغالب نقص في الموارد المائية 

، لكن قلة عن فترة الوفرة في الموارد المائيةسجلنا أن عدد اإلمتطاحات اللحظية السنوية المسجلة بهذه الفترة ، تقل فقد 

 111.2، سجل بهذه الفترة، تحدد في عكس أهميتها وقوة تأثيرها، حيث أن صبيب ذروة أعلى إمتطاح لحظيتعددها ال 

م
6

م 161حوض درنة ب ث وذلك بحوض سرو، يليه \
6

عام بحوض أمنكوس  لحظيث، بينما سجل أدنى إمتطاح \

م 42.2بصبيب ذروة تحدد في 
6

ويمكن تفسير هذا التباين واإلختالف في القيم، بكون أغلب هذه اإلمتطاحات ربما . ث\

وبالنسبة للمدة . حدثت نتيجة العواصف الرعدية التي تشهدها عالية حوض أم الربيع غالبا خالل فترة المياه الدنيا

، أنه ال يوجد إختالف أو فرق كبير بين المدة الزمنية المستغرقة بفترة المياه العليا أو الدنيا، الزمنية فقد تبين من النتائج

ا تطول عكس مدة الصعود التي تتميز بالسرعة، حيث يتراوح أدناها بين ساعة وساعتين بجميع األحواض الفرعية، بين

 .يوما 06ساعات كأدنى مدة، كما يمكن أن تشتغرق  4لى الحالة العادية، حيث يمكن أن تستغرق إالصبيب رجوع مدة 

تقريبا على طول اللحظية يتأكد لنا من خالل هذه الدراسة، أن األحواض الفرعية المدروسة، تسجل اإلمتطاحات 

لتالي هذا يدل على تعقد السلوك السنة، كما أن هذه اإلمتطاحات يمكن أن نميز فيها بين العادية والمركبة، وبا

 .الهيدرولوجي لهذه االحواض
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م األعلى ألحوض الغير المقاسة ب حواض الفرعيةاإلمتطاحات الفجائية باأل : عاشرالفصل ال

 (2012-2012) التتبع والقياس واإلستخالص: الربيع

  

 : قدمةم

،التي كانت وال  اإلستثنائية يدرك الجميع أن ظاهرة الفيضانات ،هي إحدى أهم الظواهر الهيدرولوجية        

وذلك  ،فها إلى مجموعة من األصناف األكثر ترددايصنتيمكننا  و ،دول وشعوب العالم زالت تؤرق بال أغلب

 :على النحو التالي 

 .الفيضانات الحضرية -           

 .الفيضانات المرتبطة بصعود الفرشة المائية الباطنية -           

 .باألودية الكبرىالفيضانات المرتبطة  -           

 .ضانات الفجائيةالفي -          

كما أن هذه األنواع من الفيضانات لها دائما وقع كبير على المجال واإلنسان الذي يعتبر في الغالب       

فإذا كانت هذه الفيضانات تم تعريفها على أنها هي خروج الماء من المجرى  ،المسؤول الرئيسي عنها

مجموعة  من المراحل التي يمر بها الصبيب قبل فإنه تمت  ،االعتيادي وانتشاره في أماكن محاذية للمجرى

ن استغالل كل المعطيات المتوفرة لديهم لمحاولة معرفة يولذلك يحاول الهيدرولوج ،فيضانات ان تكون هناك

 .ودراسة هذه الفيضانات ،حتى يتسنى لهم فهم ميكانيزمات إشتغالها

 ،األولى لنشوء وتكون ظاهرة الفيضانات هي المرحلة على أن اإلمتطاحات ن ويجمع كل الهيدرولوجي     

بحيث تشكل . التركيز في الدراسات الهيدرولوجية لظاهرة الفيضانات على اإلمتطاحاتدائما لذلك يحاولون 

إلى جانب ظاهرة الشح، أكثر وأخطر الظواهر الهيدرولوجية ترددا بالمجال المغربي، مقارنة بالمخاطر 

  .األخرىالطبيعية 

إلمتطاحات ،بل مجموعة اتعريف موحدا للهيدرولوجيين في  إتفاقا ى البيبليوغرافيا ،النجدبالرجوع إل    

المياه بشكل يتجاوز الصبيب العادي  إرتفاع" ب  ففي معجم البيئة تعرف اإلمتطاحات ،من التعاريف

مياه التي و تزايد الأبتراكم أخرون، ها ويعرفو". لمجرى معين ،نتيجة لهطول االمطار أو ذوبان الثلوج 

وتحدث غالبا بسبب هطول االمطار الغزيرة، وبالتالي زيادة " . المياه المتدفقة " تغمر المجرى بمعنى

خر من  الهيدرولوجيين في حين البعض اآل .منسوب المياه في مجرى مائي معين مثل النهر أو البحيرة

ومن . دي ومابين الفيضاناتيؤكدون على أن اإلمتطاحات ،هي مرحلة هيدرولوجية مابين الصبيب العا

اإلمتطاحات فيعتبرون أن ، اللذين يشتغلون حول مواضيع الدينامية النهرية وجهة نظر الجيومورفولوجيين
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 , Bravard et Petit)دورا مهما في التغيرات الجيومورفولوجية التي يعرفها المجرى المائي، تلعب 

لحلو ) .منسوب المياه ليتجاوز صبيبه العاديعموما نخلص إلى أن اإلمتطاحات، هي ارتفاع  (.2000

 (4102نادية وأخرون 

خر، والمتعلق بحدود هذا اإلرتفاع والمستوى المقبول آإال أن هذا اإلرتفاع يضع الهيدرولوجيين أمام لبس  

ويعتبر هذا إشكال أخر لم يتم معالجته وتناوله من . للحديث عن اإلمتطاح أو باألحرى أنواع اإلمتطاحات

على دراسة ظاهرة  سيتم العمللهذا وكما هو الحال بجميع الدول المتقدمة، هيدرولوجيين، الباحثين ال طرف

 . اإلمتطاحات، بإعتبارها المسؤول والممهد والمحرك الرئيسي للفيضانات

I. فجائيةتعريف اإلمتطاحات الفيضية وال : 

 :اإلمتطاحات الفيضية  -1

ن يعرفونها على وفالهيدرولوجي ،األخرى من شخص ألخريختلف تعريف اإلمتطاحات الفيضية هي      

أما الجيومورفولوجيون . Remenieras ,1986))أنها الصبيب األقصى المالحظ خالل فترة معينة 

ويؤدي إلى حدوث دينامية نهرية  ،يغمر المجرى األكبر للوادالذي ،نها على أنها الصبيب االستثنائي وفيعرف

 .بالوادي

 : يةفجائاإلمتطاحات ال -2

تنتج عن . هي إمتطاحات سريعة، تميز المجاري المائية الموسمية أو المؤقتة فجائيةاإلمتطاحات ال   

 .تساقطات مطرية قوية ومركزة في الزمان والمكان

، فالبنسبة للتعاريف الهيدرولوجية، نجد أن فجائيةتتعدد إذن التعاريف الهيدرولوجية لإلمتطاحات ال    

(Gourley.2011)صبيب سريع يتميز بقيم قصوى، خالل فترة وفرة " ب  فجائيرف اإلمتطاح ال، يع

تجاوز الصبيب العادي في مجرى تالموارد المائية بمنطقة جافة عادة، أو الزيادة السريعة في مستوى المياه 

والتي تشمل  فجائيةتعريفا كميا لإلمتطاحات ال( 9002)وأخرون  Gaumeبينما يقترح ..." معين 

 92، والتي تخضع لنظام تساقط يستغرق أقل من  9كلم 000النهرية، التي تقل مساحتها عن  األحواض

ويعرف باحثون هيدرولوجيون أخرون من بينهم . ملم، لمدة بضع ساعات 000ة، مع تراكم يزيد عن عسا

(Marchi.2011) ،بأنه حدث هيدرولوجي يؤثر على حوض نهري، تقل مساحته عن  فجائياإلمتطاح ال

 .ساعة 92خالل مدة زمنية تقل عن  9كلم 0000

، هي إرتفاع منسوب المياه داخل مجرى مائي موسمي أو فجائيةعموما نخلص إلى أن اإلمتطاحات ال     

. مؤقت، خالل وقت قصير جدا، وتحدث غالبا نتيجة تساقطات مطرية قوية ومركزة في الزمان والمكان
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، والصعبة في نفس الوقت ن أهم الدراسات الهيدرولوجية المعقدة، مفجائيةال لهذا تعتبر دراسة اإلمتطاحات

وغالبا ما تكون هذه األحواض الموسمية غير مقاسة، أي أنها ال تتوفر على تجهيز هيدرولوجي يسمح 

  .الهيدرولوجي والطبيعة اإلستجابة الهيدرولوجية لهه األحواض السلوكبتحديد خصائص 

حوضا فرعيا غير  00الفجائية، إلى دراسة وتتبع  ى إشكالية اإلمتطاحاتن علهذا ما دفعنا كباحثين يشتغلو

وذلك بهدف تحديد وفهم ميكانيزمات . مقاس بالحوض األعلى ألم الربيع موزعة بالضفتين اليمنى واليسرى

 .إشتغال هذه األحواض

II.  غير المقاسةمعايير إختيار األحواض الفرعية : 

ية الفرعية بالحوض األعلى ألم الربيع من غياب المحطات مجموعة من األحواض النهر تعاني     

مجموعة من فإن  ،شبوكةو درنة،وواومنة، وسرو، فإذا استثنينا أودية أمنكوس، ووالتجهيزات الهيدرومترية، 

، تعاني من هذا األمر أي غياب تام المتواجدة بالضفة اليمنىالروافد وكل الروافد الموسمية بالضفة اليسرى، 

لهذا عملنا على إختيار مجموعة من األحواض الفرعية بالضفتين معا، وقد تم ذلك  .الهيدرومترية للمحطات

إنطالقا من العمل الميداني ، الذي ركزنا فيه بشكل كبير على الساكنة، وذلك بهدف تحديد الروافد التي تعرف 

 لقرب من هذه الروافدرهانات با ، نظرا لتواجدة رالمجاو تؤثر في نفس الوقت على الساكنةفجائية إمتطاحات 

 : هذا اإلختيار نجد المعايير التي تمت مراعاتها في ومن بين. أو بسافلتها

 .عدم وجود محطات هيدرومترية -

 .تردد ظاهرة اإلمتطاحات الفجائية والفيضية -

 .بجوار وبسافلة الروافد أهمية الرهانات -         

 .المجاورة للروافد المدروسةالساكنة المحلية  تطلعات  -         

 .طبيعة الجريان -         

 .وجود قناطر على هذه الروافد وبالضبط بالسافلة  -         

 .أهمية ودور هذه الروافد في تغذية المجرى الرئيسي ألم الربيع -         

رجة األولى، والمجرى تحديد أهميتها ودرجة تأثيرها على المجرى والحوض بالدلهذا عملنا على دراستها، و 

  .الرئيسي ألم الربيع بالدرجة الثانية

III.  المدروسةتقديم األحواض: 

يطة رقم والخررافدا موزعة بالضفتين اليمنى واليسرى،  11تحددت الروافد المدروسة غير المقاسة، في      

 .توضح ذلك بشكل دقيق( 34)
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حوض 

إيقور

حوض 

إيبوها

حوض 

تخزريت

حوض 

أوزريف

حوض 

نومرسيد

حوض 

تاقبالت

حوض أسيف 

زاكور

حوض 

زمكيل

حوض 

بوزعبل

حوض 

كيكات

حوض 

خنيس

51 59 302 35 142 76 47 180 89 303 133 المساحة )كلم²( A

42 48 135 38 67 68 44 83 84 109 87 المحيط ) كلم( P

15 16 42 10 22 19 15 23 27 33 28 أكبر طول  )كلم( Ih 

7 8 14 5 12 9 6 16 8 13 7 أكبر عرض طول)كلم( ih 

2,06 2,09 3,07 1,93 1,76 2,15 2,59 1,48 3,16 2,56 3,91 Horton مؤشر اإلستطالة IH

1,64 1,75 2,17 1,79 1,57 2,18 1,79 1.73 2.49 1.75 2.11 Gravelius مؤشر التراص kc

2035 2073 991 1130 1027 850 1463 1843 2099 955 855 أعلى إرتفاع )م( H max

588 561 480 659 640 547 825 508 529 504 509 أدنى إرتفاع )م( H min

96,78 95,09 12,05 46,22 17,95 15,55 43,84 57,05 59,04 13,55 12,3 متوسط اإلنحدار )كلم\م( Pm

0,86 0,86 0,95 0,71 0,85 0,82 0,87 1,02 1,08 0,93 0,95 كثافة التصريف بالكلم\ كلم² Dd

0,5 0,86 0,89 0,57 0,59 0,73 1,25 1,4 0,66 0,64 0,59 تردد المجاري المائية بالكلم² F

مؤشرات الشكل

ف خصائصها، قابله أيضا تعدد وتنوع في المقاربات رافدا وإختال 11تعدد الروافد المدروسة، المتمثلة في     

روافد، إثنين بالضفة  4إلى مجموعتين، المجموعة األولى تتكون من  11والطرق، حيث قسمنا الروافد 

اليسرى وإثنين بالضفة اليمنى، إعتمدنا في دراستها على تثبيت سلم لتتبع مستويات علو الماء، وقياس 

روافد موزعة بدورها مابين الضفتين، وما بين  7لمجموعة الثانية تتكون من وا. الصبيب لمدة أربع سنوات

عالية، وسط وسافلة الحوض األعلى ألم الربيع، وقد إعتمدنا في دراستها على مقاربة كرطوغرافية، ترتكز 

على جدران القناطر، وأيضا من Les traces des crues))على تقدير الصبيب من خالل أثار اإلمتطاحات 

الل مجموعة من الزيارات الميدانية اإلستطالعية لمقابلة الساكنة المجاورة  لهذه المجاري ، خاصة كبار خ

ولتدقيق هذه  .التي عرفتها هذه الروافد فجائيةالسن ،سواء المتضررين أو الشاهدين على بعض اإلمتطاحات ال

المورفومترية لهذه األحواض ، أهم الخصائص الهندسية و(53)الدراسة أكثر، يلخص لنا الجدول رقم 

 .باإلضافة إلى بعض مؤشرات الجريان داخل هذه األحواض

 
 المؤشرات الهندسية لألحواض الفرعية غير المقاسة( : 53)الجدول رقم       

        

تحليل الخصائص المورفومترية والهندسية  ،(03)لتدقيق الدراسة أكثر، يمكننا إنطالقا من الجدول رقم    

حسب منهجية التحليل، وذلك على  ، وذلك بتقسيمها إلى مجموعتين00واض الفرعية غير المقاسة لألح

 :النحو التالي 

أن األحواض ( 03)يتبين إنطالقا من الخصائص الممثلة بالجدول رقم  : 4األحواض الفرعية غير المقاسة 

، كما تتميز بطول مهم بلغ  9لمك 00و  300األربعة المختارة تتميز بمساحة مهمة نوعا ما تتراوح بين 

كلم،  92كلم، وحوض بوزعبل ب  90كلم بحوض كيكات، يليه على التوالي حوض خنيس ب  33أكبره 

كما يتضح أيضا أن األحواض األربعة تتخذ جميعها شكال طوليا، حيث تبتعد . كلم 93وحوض زمكيل ب 

، 3.03ليه حوض بوزعبل ب ، ي3.20، وقد سجل حوض خنيس أكبر مؤشر إستطالة ب 0قيمها عن 

 .0.20، وأخيرا حوض زمكيل ب 9.03وحوض كيكات ب 
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لكن لفهم دقيق لطبيعة السلوك الهيدرولوجي بهذه األحواض، عملنا على دراسة مؤشرات أخرى تلعب      

دورا مهما في تسريع وثيرة الجريان، مثل مؤشر متوسط اإلنحدار، الذي سجل أعلى القيم بالحوضين 

( كلم\م) 02.00بحوض بوزعبل، و ( كلم\م) 02.02ن بالضفة اليسرى لواد أم الربيع، ب المتواجدي

بحوض زمكيل، اللذين يمتدان على وحدتين طبوغرافيتين، تمثالن جزءا من أطلس القصيبة وجزءا من 

سهل تادلة، وبالتالي فاإلنحدارت القوية ستسهم في تسريع الجريان السطحي بشكل كبير، وظهور 

خرين، اللذين يمتدان على هضبة بينما ترواح متوسط اإلنحدار بالحوضين اآل. حات الفجائيةاإلمتطا

وتركز ، وتبقى بدورها مهمة خاصة مع تدهور الغطاء النباتي ( كلم\م)03و 09الفوسفاط وسهل تادلة، بين 

ئية بشكل كبير، بالمنطقة، ويتأكد ذلك من خالل نشاط وتردد ظاهرة اإلمتطاحات الفجا التساقطات المطرية

مقارنة مع األحواض المتواجدة بالضفة اليسرى، وهذا ما سنعمل على التأكد منه من خالل هذه الدراسة 

 .الهيدرولوجية

 
دائما، أن ( 53)يتبين من خالل الخصائص الممثلة بالجدول رقم   : 11األحواض الفرعية غير المقاسة 

ل المجاري المائية والمساحة أيضا، حيث يعتبر حوض األحواض السبعة تتميز باإلختالف على مستوى طو

تخزريت الذي يوجد بسافلة الحوض األعلى ألم الربيع، أكبر األحواض السبعة من حيث المساحة، إذ يمتد 

كلم 303على مساحة 
3

كلم 35، بينما تحددت أصغر مساحة في 
3

،
 

وذلك بأقا أوزريف الذي يقع بعالية الحوض 

م وأدناها  000م و  3000تتميز هذه األحواض بإرتفاعات مهمة يترواح أعالها بين  كما. األعلى ألم الربيع

 .م 000م و  400بين 

أن األحواض السبعة تتخذ جميعها شكال طوليا، حيث إبتعدت  ،دائما( 53)كما يتضح من خالل الجدول رقم    

بحوض  1.70يت وأدناها بحوض تخزر 3.07أيضا، بلغ أعالها  1قيم مؤشر اإلستطالة بها عن القيمة 

 .غير المقاسة 11 تمثل بشكل دقيق األحواض( 34)والخريطة رقم . نومرسيد

 

ونظرا لكثرة هذه الروافد، وصعوبة تجهيزها، وتتبعها، وقياسها جميعا، فقد تعددت وإختلفت طرق الدراسة    

غير مقاسة، موزعة ما أحواض فرعية  4والتحليل، حيث همت في المرحلة األولى، تجهيز، وتتبع وقياس 

بينما قمنا في . 3010إلى  3010بين الضفتين اليمنى واليسرى، لواد أم الربيع، وذلك طيلة ثالث سنوات من 

أحواض فرعية غير مقاسة أيضا، موزعة بدورها ما بين الضفتين، باإلعتماد على  7المرحلة الثانية،  بدراسة 

 .تتبع أثار اإلمتطاحات على جدران القناطر
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األحواض الفرعية غير المقاسة بالحوض األعلى ألم الربيع( : 34)الخريطة رقم 
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التجهيز : األعلى ألم الربيعحوض الب اإلمتطاحات الفجائية باألودية غير المقاسة: المحور األول 

  .التتبع والقياس واإلستخالص والتحليلو، الهيدرومتري

 

هيدرولوجية بشكل أساسي على البيانات والمعلومات الهيدرولوجية التي توفرها ترتكز الدراسات ال     

المحطات الهيدرومترية، بحيث تساهم شبكة الرصد الهيدرومتري في تحديد وتتبع تغير السلوك 

الهيدرولوجي، وأيضا تحديد قوة تأثير الظواهر الهيدرولوجية على المجرى والمجال من خالل المعطيات 

 . االتي توفره

على األحواض النهرية الصغرى الموسمية غير  هذه المرحلةلهذا إرتكزت دراستنا بشكل أساسي في   

المهيئة وغير المقاسة والتي تحددت كما سبقت اإلشارة إلى ذلك في أربعة أحواض، إثنين بالضفة 

 . اليسرى وإثنين بالضفة اليمنى لواد أم الربيع

 

I. التجهيز الهيدرومتري : 

 
، عملنا كما سبقت اإلشارة رومترية في دراسة الصبيبللدور الكبير الذي تلعبه التجهيزات الهيد نظرا   

 2في  التي حددناهاعلى تجهيز مجموعة من األحواض الفرعية المهمة بالحوض األعلى ألم الربيع، و

 "زمكيل"و "بوزعبل" بالضفة اليمنى و حوضي" كيكات" و" خنيس " أوديةحوض أوهي  ،أحواض

غير مهيئة، التتوفر على أي محطة هيدرومترية لتسجيل علو موسمية  الضفة اليسرى، وهي أحواضب

من األحواض التي تعرف تردد كبير لظاهرة اإلمتطاحات  اكما أنه. الماء وقياس الصبيب بإستمرار

األمر  لهذا فأمام غياب المعطيات الهيدرومترية، يصبح تتبع ودراسة هذه الظاهرة جد معقد، ،السيلية

نية بشكل أساسي على العمل الميداني دقيقة إلنتاج معطيات الصبيب، مب الذي تطلب منا إعتماد منهجية

 :والتقني في مرحلة أولى، تم العمل اإلحصائي في مرحلة ثانية، وذلك وفق المراحل التالية

 .إختيار موقع تثبيت سلم القياس -

 .تثبيت سلم القياس -

 ايات علو الماءالتتبع المستمر لمستو -

 (9003-9000). 

 .القيام بمجموعة من القياسات -

 إعتماد معطيات علو الماء ونتائج القياس -

 .المعايرة إلعداد منحنيات 

       .المعايرة ياتإستخراج الصبيب إنطالقا من منحن -

 .فجائيةتحديد وإستخالص اإلمتطاحات ال -

 .تصنيف اإلمتطاحات المستخلصة -

 .المستخلصة فجائيةددات وفترات رجوع قيم الذروة العليا لإلمتطاحات التحديد تر -

  

 

 سلم قياس علو الماء( 2)الشكل رقم 
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 األحواض األربعة غير المقاسة ( : 35)الخريطة رقم 
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 : علو الماء إختيار موقع تثبيت سلم قياس -1

االحوض يعتبر الكثير من المتخصصين الهيدرولوجيين، أنه من المهم جدا إنشاء محطة قياس بسافلة     

وبالنسبة للمعايير المعتمدة . النهرية، وبالضبط عند المصب، وذلك بهدف تحديد طبيعة الجريان والتصريف

في إختيار الموقع المناسب لثتبيت سلم القياس بالروافد المدروسة، فقد إعتمدنا نوعين من المعايير، أحدهما 

خرى أومعايير  لقرب من عين المكان،قب بايتعلق بإمكانية الوصول والمراقبة، باإلضافة إلى وجود مرا

عامل  مراعاةتمت فقد النظام الهيدروليكي من وجهة نظر مهندسي أما متعلقة بالخصائص الطبيعية للموقع، و

ثبيت تتم إختيار القناطر كمكان مناسب ل دوأيضا سهولة القراءة بالنسبة للمراقب، لهذا فق واإلستقرار،الثبات 

 : األربعة القياس بالروافد سلم 

 "واد كيكات"حوض (: 37)الخريطة رقم                           "واد خنيس" حوض ( : 36)الخريطة رقم                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

"كاتواد كي"قنطرة (: 54)الصورة رقم  "واد خنيس"قنطرة (: 44)الصورة رقم   
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 "واد زمكيل"حوض (: 33)الخريطة رقم "                               واد بوزعبل"حوض (: 33)الخريطة رقم              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 : باألحواض األربعة  تثبيت سلم قياس علو الماء -2
 

وسلم القياس هو . النوع من الدراساتتعتبر مرحلة تثبيت سلم القياس، واحدة من أهم الخطوات في هذا        

، cmالعنصر األساسي لقراءة وتسجيل مستوى علو الماء، وهو عبارة عن عارضة متدرجة، وحدتها ب 

، يوضع بشكل عمودي أو مائل، شريطة ...(الحديد، الخشب، أو الصباغة على اإلسمنت،)غالبا من  يتكون

وإذا كان السلم مائال، يتم . السماح بالقراءة المباشرة والواضحة لمستوى علو الماء، بالمكان المختار للتثبيت

في التثبيت، أن يوضع صفر  كما يجب أن يراعى. تصحيح التدرج وفقا لزاوية الميل مع اإلتجاه العمودي

، وذلك لتفادي تتبع بالمجرىسلم القياس تحت أدنى درجة ممكنة من الصبيب اإلعتيادي بالمقطع المختار لل

 Lallemeni.C, 2018)) .القيم السلبية

وبالنسبة لألحواض األربعة غير المقاسة فقد إعتمدنا في تثبيت سلم القياس على الصباغة، وذلك لتفادي     

لته أو سرقته، كما كنا نعمل على تجديدها من فترة ألخرى، من أجل الحفاظ على وضوح األرقام إزا

 .وبالتالي  سهولة قراءتها من قبل الشخص المراقب

 قنطرة واد زمكيل(: 54)الصورة رقم  قنطرة واد بوزعبل(: 54)الصورة رقم 
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 2115عملية تثبيت سلم القياس بواد خنيس سنة  (:51-44)رقم لوحة صور

 

 

 

 

 

 

 2115ت سنة عملية تثبيت سلم القياس بواد كيكا(: 55-52) لوحة صور رقم
 

 

 

 

 

 

 
 

 2115عملية تثبيت سلم القياس بواد بوزعبل سنة (: 59-56)لوحة صور رقم 

 

 

 

 

 

 
 

 2115عملية تثبيت سلم القياس بواد زمكيل سنة : (63-61)رقم لوحة صور 
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 :قراءة وتتبع مستوايات علو الماء باألحواض األربعة  -3

 

، حيث تتطلب أوال البحث ن أكبر اإلشكاالت في العمل  الميدانيلماء متعتبر عملية تتبع مستويات علو ا    

عن أشخاص محليين مستقريين بالقرب من مكان تثبيت سلم القياس، لقراءة وتتبع مستويات علو الماء بشكل 

هذا باإلضافة إلى أن إحتمال الخطأ والدقة . مستمر في الفترات المطيرة، وأيضا في حالة العواصف الرعدية

 .ت الجوية المضطربةاءة تبقى واردة، في الحاالفي القر

تتم قراءة وتتبع مستوايات الماء في الحاالت المطيرة مرتين على األقل في اليوم، بينما في حالة       

اإلمتطاحات فتتم قراءة مستوايات علو الماء أكثر من مرة، وبشكل متقارب ومتوالي، األمر الذي سمح لنا 

 Lahlou.N et al 2019)). ومسترسلة عن المجرىستمرة بتوفير معطيات م

 (2114-2116" )بواد خنيس"نموذج علو مستويات المياه المسجلة  (:66-64)صور رقم لوحة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2114-2116" )بواد كيكات"نموذج علو مستويات المياه المسجلة  (:69-67)صور رقم لوحة  
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 (2114-2116" )بواد بوزعبل"ويات المياه المسجلة نموذج علو مست (:72-71)صور رقم لوحة 

 

 

 

 

 

 

 

 (2114-2116" )بواد زمكيل"نموذج علو مستويات المياه المسجلة  (:75-73)صور رقم لوحة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

دقائق في حالة اإلمتطاحات، وهو عمل ميداني يومي دائم،  00تتم عملية قراءة علو مستوى الماء كل      

وبالنسبة . لقراءة علو الماء وأخد صور فتوغرافية لمستويات الماء في نفس الوقت مراقباليتطلب حضور 

لحوض واد خنيس، قمنا بمراقبة يومية لعلو مستوايات المياه، خالل الفترات المطيرة، وأيضا خالل فترة 

 (.9000-9003)العواصف الرعدية، مع تسجيل قيم علو الماء طيلة المدة الزمنية المدروسة 

 : األربعة باألحواض قياس الصبيب  -4

من ضفة إلى  تختلف هذه السرعة. ماءإلى تقدير الصبيب وقياس سرعة ال يهدف القياس الهيدرولوجي   

قمنا  لألحواض األربعة غير المقاسة،وبالنسبة . أخرى، وعموديا من سطح الماء إلى قاع المجرى

عدة خرجات ميدانية للقياس، وذلك لمعرفة حجم المياه الماء، ب مستويات بالموازات مع مراقبة وتتبع علو

 ". Micro-moulinet" التي تمر بالمقطع خالل وقت معين، وقد إعتمدنا في ذلك على 
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  األربعةاألدوات المعتمدة في قياس الصبيب باألحواض ( : 63-67)لوحة صور رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 (2114-2116) الصبيب باألحواض األربعة  قياس نموذج لعملية(: 45-41)لوحة صور رقم 
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 :طرق وأدوات قياس الصبيب -5

دوات المتاحة خالل وأيضا األ Section de mesure))إنطالقا من نوع وطبيعة المقطع المقاس     

فيها بين  طرق مختلفة للقياس، حيث نميزاإلعتماد على  يتم Mesure))الخرجات الميدانية الخاصة بالقياس 

 : طرق تقليدية وأخرى حديثة وذلك على النحو التالي

 :الطرق التقليدية  -5-1

  Jaugeage au seauالقياس بإستعمال إناء : القياس الحجمي  -5-1-1

تسمى أيضا بالقياس اليدوي ،وهي طريقة سهلة وال تحتاج إلى وسائل مكلفة وتستعمل لقياس صبيب     

اري الصغرى  والجداول الصغيرة ،حيث يتم اإلستعانة بإناء سعته معروفة مسبقا العيون المائية أو المج

 :هذه العين أو المجرى ،ويعبر عنه رياضيا بالمعادلة التاليةصبيب وبواسطة عداد نتمكن من معرفة 

Q = V/T 

 :بحيث أن

V  :يعبر عن سعة اإلناء المستعمل ويعبر عنه باللترات 

T  :اإلناء إستغراقه لملءر عن الوقت الذي تم يعب 

 :ق الحديثة الطر -5-2

 :يةياس الصبيب النهري بالطرق الكيميائق -5-2-1

ية معروفة التركيز في مقطع من عالية المجرى المائي ،تم نقيس ه التقنية عن طريق رمي مواد كيميائتتم هذ   

عبر عنه رياضيا بالمعادلة وذلك عن طريق تخفيف تركز هذه المواد وي ،تركيزها في مقطع معين من سافلته

 :التالية

Q = K * (C1/C2) 

في الثانية  متر 10السرعته والتي ال تتعدى فيها  الطريقة تستعمل في األنهار ذات صبيب ضعيفوهذه       

وهذه الطريقة تستعمل غالبا في األودية الموجودة في المناطق الجبلية المتضرسة . وذات حمولة صلبة قليلة

سدود والتي تسمح خاصة في األنهار التي تضم منشآت هيدروليكية مثل ال عند البحار، وقرب المصبات

 . بوجود صبيب ضعيف

 :قياس الصبيب النهري بالطرق الميكانيكية -5-2-2

ويقاس صبيب المجاري  ،منسوب المياه عند المحطة الهيدرومترية تساعد هذه التقنيات على معرفة إرتفاع    

 :اد على عدة تقنيات من بينها الصبيب ويتم تسجيل صبيب المياه عن طريق اإلعتمالمائية بوضع بيان 
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 Limnigraphe: اللمنغراف -5-2-3

هو ألة للقياس المتواصل لمنسوب المياه الذي يتم تسجيله بصفة متواصلة لتغيرات منسوب مستوى الماء     

يتغير إرتفاعه كلما  سم يطفو فوق الماء،بط بمستوى المياه عن طريق جمرت ، ألن اللمنغراففي مجرى معين

 .مربوط بريشة تسجل فوق الورق الملمتري هذه التغيراتتغير مستوى الماء حيث أنه يكون 

 Moulinet: العدادة أو الدوارة -5-2-4

حيث يتم قياس التيار في عدة مقاطع وعلى  تعتبر من بين أهم التقنيات األكثر إستعماال في قياس الصبيب،    

ويتم تسجيل هذه القياسات . وهذا من أجل الحصول على متوسط سرعة التيار لمجرى معين ،ماق مختلفةأع

أو عن طريق اإلستعانة بقارب  ،منسوب الماء وسرعته يسمحان بذلك بالدخول إلى المجرى المائي إذا كان

ومن . هز بالمولينيحبل رافع مج يتم اإلعتماد علىإذا وجدت حيث ،وفي بعض الحاالت من أعلى القنطرة 

 :على الشكل التالي مبلل يمكنان من معرفة الصبيب وذلكهنا فمعرفة متوسط سرعة التيار والقطاع ال

 Q = Sm
2 *Vm/S 

Vm/S = ax + b 

 :بحيث أن

ax:   هو عدد دورات المروحة 

b :  يحددها صانع الموليني أو الدوارة ثابتةقيمة 

 :التالية المراحل يتم إتباعولقياس سرعة التيار 

نقيس سرعته في السطح وفي العمق وفي الوسط وفي عدة مستويات من  المجرى ثمعمق أوال نقيس     

 . دورات المروحة يعطينا متوسط سرعة التيار المجرى، وعدد

وحسب المعادلة السابقة وفي حالة غياب اآلالت الخاصة بالقياس يتم تعويضها بأدوات بسيطة لكنها ذات    

... ،30،  30وهي ما يسمى بالمواد الطافية ،حيث نرمي جسم طافي في الماء ونقيس سرعته في  دقة عالية

وتفاديا لالختالف في سرعة الماء مابين السطح والعمق والوسط وفي الجوانب ،نقوم بقياس . متر مثال 100

 .المواد التي تطفو بشكل عمودي ألن سرعتها قريبة إلى المتوسط

 :تري لمعطيات قياس الصبيب التفريغ الهيدروم -7

تعتبر عملية تفريغ المعطيات الهيدرومترية أول مرحلة تقنية بعد العمل الميداني، وتتم بدورها بطرق       

ق حديثة نرتكز فيها على برامج خاصة بتفريغ على الورق الميليمتري، وأيضا بطرتقليدية يدوية باإلعتماد 

 .(DepJau)هذه الدراسة على برنامج إستمارة القياس، وقد إعتمدنا نحن في 
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)cm/m( إرتفاع مستوى الماء ب التوقيت التاريخ )cm/m( إرتفاع مستوى الماء ب التوقيت التاريخ )cm/m( إرتفاع مستوى الماء ب التوقيت التاريخ

0,07 10:30 30/04/2017 0,22 10:39 28/11/2016 0,46 17:51 28/02/2016
0,58 18:45 20/08/2017 0,45 09:30 06/12/2016 0,56 13:30 22/03/2016

1,30 19:30 30/11/2017 1,60 17:30 16/12/2016 1,10 17:30 23/03/2016

1,20 17:00 11/12/2017 0,08 13:45 17/12/2016 0,10 11:40 24/03/2016

0,20 10:30 06/01/2018 0,13 10:20 19/01/2017 1,10 18:30 04/05/2016

0,60 12:37 07/01/2018 0,16 11:30 20/01/2017 0,20 10:00 05/05/2016

0,61 10:34 30/01/2018 0,90 18:30 23/01/2017 0,26 16:30 13/08/2016

0,12 11:23 31/01/2018 0,07 18:10 12/02/2017 1,10 18:20 07/09/2016

0,29 14:30 01/02/2018 0,32 16:25 19/02/2017 0,10 09:30 08/09/2016

0,50 11:21 02/02/2018 0,07 09:30 20/02/2017 0,90 17:45 13/10/2016

0,18 12:24 03/02/2018 0,20 12:23 23/02/2017 1,70 22:30 07/11/2016

0,92 10:11 04/02/2018 1,48 16:10 24/02/2017 1,10 19:30 22/11/2016

0,83 16:30 05/02/2018 0,18 10:30 25/02/2017 0,17 17:22 23/11/2016

0,14 10:40 06/02/2018 2,00 16:10 24/04/2017 1,15 13:47 26/11/2016

0,24 17:35 26/02/2018 1,20 20:48 29/04/2017 1,50 22:10 27/11/2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 طرق التفريغ الهيدرومتري لمعطيات قياس الصبيب( : 3)الشكل رقم 

 

II.   والتحليلالنتائج: 

 
 (:2114-2116) متتبعةتتبع مستويات علو الماء باألحواض األربعة ال -1

 

، (تردد أقرب )وبشكل يومي أو علىالمراقبة والتتبع المستمر لعلو مستويات الماء، لفترة طويلة  دومت      

تتم مراقبة وتتبع مستويات علو الماء بالمجرى المائي كما سبقت . قراءة بصرية لسلم القياس وذلك من خالل

، أهم المعطيات (57-54)تمثل الجداول رقم  .اإلشارة خالل الفترة المطيرة، مرتين في اليوم في المتوسط

( 3010-3010)والتي تم تسجيلها طيلة ثالث سنوات  ألحواض األربعة،باالخاصة بتتبع علو مستويات الماء 

: 

8202-28-84إلى  8204-28-82من  "بواد خنيس "نموذج مستويات علو الماء(: 45)الجدول رقم   
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)cm/m( إرتفاع مستوى الماء ب التوقيت التاريخ )cm/m( إرتفاع مستوى الماء ب التوقيت التاريخ )cm/m( إرتفاع مستوى الماء ب التوقيت التاريخ

0,05 10:14 31/01/2018 0,08 09:30 20/02/2017 0,20 17:00 28/02/2016
0,15 12:21 01/02/2018 0,05 10:16 21/02/2017 0,10 13:30 22/03/2016

0,31 09:30 02/02/2018 0,27 16:36 22/02/2017 0,35 17:20 23/03/2016

0,03 10:05 03/02/2018 0,12 12:10 23/02/2017 0,05 16:48 13/08/2016

0,50 13:10 04/02/2018 0,36 15:30 24/02/2017 0,20 20:10 24/08/2016

0,74 17:00 05/02/2018 0,15 17:20 25/02/2017 0,34 17:30 13/10/2016

0,06 10:15 06/02/2018 0,21 17:30 24/04/2017 0,28 19:00 22/11/2016

0,08 18:35 26/02/2018 0,30 19:00 29/04/2017 0,05 17:22 23/11/2016

0,03 11:23 27/02/2018 0,45 18:30 30/11/2017 0,74 17:25 26/11/2016

0,32 16:30 03/03/2018 0,09 08:10 01/12/2017 0,87 18:43 27/11/2016

0,16 10:25 04/03/2018 1,10 16:30 11/12/2017 0,15 10:12 28/11/2016

0,15 11:20 05/03/2018 0,08 11:30 06/01/2018 0,35 17:30 16/12/2016

0,07 10:05 06/03/2018 0,26 11:12 07/01/2018 0.05 12:00 17/12/2016

0,21 17:30 07/03/2018 0,10 11:10 30/01/2018 0,05 10:12 20/01/2017

)cm/m( إرتفاع مستوى الماء ب التوقيت التاريخ )cm/m( إرتفاع مستوى الماء ب التوقيت التاريخ )cm/m( إرتفاع مستوى الماء ب التوقيت التاريخ

0,02 12:20 21/08/2017 0,11 17:30 19/01/2017 1,15 18:45 07/09/2016

0,23 12:30 06/01/2018 0,15 10:24 20/01/2017 0,12 11:30 08/09/2016

0,62 13:24 07/01/2018 0,96 18:30 23/01/2017 0,87 18:15 13/10/2016

0,03 10:46 08/01/2018 0,30 14:00 24/01/2017 0,03 12:20 14/10/2016

0,02 10:34 09/01/2018 0,41 16:45 19/02/2017 1,06 18:38 07/11/2016

0,05 10:21 10/01/2018 0,08 11:34 20/02/2017 0,07 10:30 08/11/2016

0,26 15:50 29/01/2018 0,07 17:36 21/02/2017 0,93 16:30 22/11/2016

0,48 12:10 30/01/2018 0,06 12:45 22/02/2017 0,13 14:12 23/11/2016

0,11 09:45 31/01/2018 0,02 15:30 23/02/2017 0,02 10:24 24/11/2016

0,32 15:50 01/02/2018 1,80 18:00 24/02/2017 0,12 11:38 25/11/2016

0,51 10:21 02/02/2018 0,85 10:22 25/02/2017 1,05 12:26 26/11/2016

0,20 12:24 03/02/2018 0,35 12:30 26/02/2017 1,21 18:10 27/11/2016

0,84 13:15 04/02/2018 1,50 17:20 24/04/2017 0,15 10:39 28/11/2016

0,78 16:35 05/02/2018 1,20 21:15 29/04/2017 0,02 12:45 29/11/2016

0,10 09:47 06/02/2018 0,40 11:30 30/04/2017 0,70 18:30 16/12/2016

0,02 12:24 07/02/2018 0,60 19:10 20/08/2017 0,20 14:11 17/12/2016

)cm/m( إرتفاع مستوى الماء ب التوقيت التاريخ )cm/m( إرتفاع مستوى الماء ب التوقيت التاريخ )cm/m( إرتفاع مستوى الماء ب التوقيت التاريخ

0,07 09:50 06/01/2018 0,13 16:30 16/12/2016 0,18 18:40 07/09/2016
0,32 11:12 07/01/2018 0,50 10:25 17/12/2016 0,14 16:30 13/10/2016

0,12 15:00 08/01/2018 0,00 09:45 20/01/2017 0,09 12:10 14/10/2016

0,15 14:20 29/01/2018 0,12 17:30 23/01/2017 0,0 10:36 15/10/2016

0,48 11:40 30/01/2018 0,45 16:40 24/01/2017 0,27 15:30 07/11/2016

0,21 09:25 31/01/2018 0,10 12:15 23/02/2017 0,10 11:25 08/11/2016

0,13 12:20 01/02/2018 0,23 12:05 24/02/2017 0,05 18:50 22/11/2016

0,37 09:30 02/02/2018 0,29 08:26 25/02/2017 0,03 16:00 23/11/2016

0,30 10:22 03/02/2018 1,00 10:12 26/02/2017 0,01 13:15 24/11/2016

0,21 13:15 04/02/2018 0,42 16:10 24/04/2017 0,04 09:30 25/11/2016

0,53 16:10 05/02/2018 0,18 19:00 29/04/2017 0,06 17:10 26/11/2016

0,26 09:30 06/02/2018 0,05 11:30 30/04/2017 0,30 15:30 27/11/2016

0,09 11:25 07/02/2018 0,50 18:47 20/08/2017 1,00 10:15 28/11/2016

8202-28-24إلى 8204-20-24من "بواد كيكات"نموذج مستويات علو الماء (:  44)الجدول رقم   

 8204-20-24إلى 8204-28-82 من "بواد بوزعبل"نموذج مستويات علو الماء (:  44)الجدول رقم      

 

 8202-28-24 إلى 8204-20-24من "بواد زمكيل"نموذج مستويات علو الماء (: 44)الجدول رقم 

 

  
أظهرت النتائج المحصل عليها، تباينا كبيرا لمستويات علو الماء، خالل الفترات المطيرة، األمر الذي      

باألحواض لهذا إنطالقا من تغير وإختالف مستويات علو الماء، المسجلة . كس على تغايرية الصبيبسينع

لقياس الصبيب، وذلك في حاالت وفترات مختلفة من السنة، الميدانية ، قمنا بمجموعة من الخرجات األربعة

 ". Micro-moulinet"  باإلعتماد على "نقطة بنقطة "  هي والطريقة التي إعتمدناها كما سبقت اإلشارة
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  (S/L)Q  (S/m3)Q تاريخ ال األحواض

530 0,53 08/01/2018

1390 1,39 04/03/2018

1020 1,02 19/05/2018

88400 88,4 24/06/2018

72800 72,8 25/06/2018

54600 54,6 26/07/2018

1080 1,08 04\03\2018

270 0,27 25\04\2018

1170 1,17 18\05\2018

4200 4,2 19\05\2018

88160 88,16 26\06\2018

1100 1,1 06|02\2018

5000 5,1 19\05\2018

25480 25,48 26\06\2018

70 0,07 04|03|2018

280 0,28 18|05\2018

540 0,54 19\05\2018

870 0,87 26\06\2018

حوض خنيس

حوض كيكات

حوض بوزعبل

حوض زمكيل

 (:2114-2116) ربعةاألباألحواض  قياس الصبيب -2

 : باألحواض األربعةنتائج قياس الصبيب   -2-1

وتباين مستويات علو الماء بالروافد األربعة المتتبعة قمنا كما سبقت اإلشارة، بمجموعة من  يةأمام تغاير    

يلخص لنا أهم النتائج المحصل عليها وذلك على ( 50)الخرجات الميدانية لقياس الصبيب، والجدول رقم 

 :النحو التالي  

 2114سنة  باألحواض األربعةنتائج خرجات قياس الصبيب (: 54)الجدول رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

تغايرية كبيرة في قيم ، وجود المسجل باألحواض األربعةقياس الصبيب نسجل على مستوى نتائج       

، حيث أن أعلى قيم الصبيب سجلت بواد خنيس وكيكات ألخرىن ضفة موأيضا خر من حوض آلالصبيب، 

التي تتميز بخصائص طبيعية ومناخية مختلفة بشكل كبير عن  اللذان يوجدان بالضفة اليمنى لواد أم الربيع،

أيضا يعزى هذا التغير  كما ، تتجلى بشكل أساسي في ضعف الغطاء النباتي وتدهور التربة،الضفة اليسرى

والناتجة في الغالب عن  ،يسي إلى تغايرية كمية التساقطات المطرية المركزة في الزمان والمكانبشكل رئو

 .العواصف الرعدية

 : األربعةمنحنيات المعايرة لألحواض  تمثيل -3

ب، بين مستويات علو الماء والصبي هو منحنى يمثل العالقة ، Courbe de tarage))منحنى المعايرة     

قياسات السرعة، من خالل المقطع المرجعي الذي  باإلعتماد على نحصل عليهن أو قناة، لمجرى مائي معي

 Jaccon.G, 1986)). تم إختياره للدراسة 
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إلى  9003، خالل الفترة الممتدة من س الصبيبلقد تمت عملية تتبع ومراقبة مستويات علو الماء، وقيا    

 Courbe de)حصل عليها على إنشاء منحنى اإلتجاه وقد عملنا أوال، إنطالقا من النتائج الم. 9000

(tendance ، والمبيانات رقم  .بين علو الماء والصبيبالخطي وذلك بهدف الحصول على معادلة اإلرتباط

الخاصة بكل األحواض، وذلك على  Les courbes de tarages))تمثل منحنيات المعايرة ( 300-300)

 :النحو التالي 

 :" لواد خنيس " ة منحنى المعاير -3-1

، خالل " واد خنيس"  ، مجموع نتائج مستويات علو الماء، المسجلة بحوض (592)يلخص المبيان رقم    

 . ، وأيضا الصبيب الذي تم قياسه لنفس اإلرتفاعات(9000-9003)الفترة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2114-2116) "  واد خنيس" منحنى المعايرة لحوض :  (592) المبيان رقم

 

عالقة تجانس كبير بين قيم  على وجود " لواد خنيس"   تحليل توزيع النقط بمنحنى المعايرة، دلي    

R، حيث أن معامل التحديد (h)واإلرتفاعات  Q))الصبيب 
2
 .ونتائجهما دقيقة ينوبالتالي فهما مثالي 0.98 =

 : "  كيكات لواد" منحنى المعايرة  -3-2

ائج عالقة الترابط بين الصبيب ومستويات علو الماء المسجلة بحوض ، نت(593)يمثل المبيان رقم       

بالتجانس، حيث أن معامل أيضا ، والتي تميزت (3010-3010)الممتدة من كيكات، خالل المدة الزمنية 

Rالتحديد 
2
 = 0.95 . 
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 (2114-2116" )واد كيكات " منحنى المعايرة لحوض  (:593)المبيان رقم         

 

 :"  بوزعبل لواد" منحنى المعايرة  -3-3

، ومستويات علو الماء المسجلة بحوض بوزعبل، خالل عالقة بين قيم الصبيب المقاسلقد أظهرت نتائج ال     

R، على وجود تجانس في المعطيات، حيث تحدد معامل التحديد(3010-3010)المدة الزمنية 
2
، 0.00في   

 .وبالتالي هذا يدل على دقة المعطيات المحصل عليها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2114-2116" )واد بوزعبل " منحنى المعايرة لحوض (: 594)المبيان رقم 
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 : " زمكيل لواد"  منحنى المعايرة -3-4

 "حوض ، ب(Q)والصبيب ( H)العالقة بين مستويات علو الماء ، أن (595)من خالل المبيان رقم  ظهري    

 .0.00، وذلك بمعامل تجانس واإلنتظامالب تتميز، المتواجد بالضفة اليسرى لواد أم الربيع، "واد خنيس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2114-2116" )واد زمكيل " منحنى المعايرة لحوض (: 595)المبيان رقم 

 

 

اد أم ليسرى لوالموجودة بالضفة اليمنى أو ا ا، سواءربعةنستنتج على العموم بأن جميع األحواض األ     

لهذا سنعتمد على نتائج منحنيات  الربيع، قد تميزت بعالقة مهمة بين قيم الصبيب ومستويات علو الماء،

 (.3010-3010)جميع قيم علو الماء المسجلة خالل ثالث سنوات  المعايرة إلستخراج الصبيب الذي يوافق

 (:2114-2116)ربعة إستخراج الصبيب اليومي من منحنيات المعايرة لألحواض األ -4
 

التي تم تسجيلها طيلة المعايرة، تأتي مرحلة أخرى تتمثل في تحويل قيم علو الماء  بعد إنشاء منحنيات     

إلى صبيب، وتشكل هذه ، والتي لم يتم فيها القياس بالموازاة مع التتبع  9000إلى  9003الفترة الممتدة من 

 .هيدرولوجي العملية الجزء االخير من عملية القياس ال
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 (2114-2116)الصبيب اليومي لألحواض األربعة  (: 599-596)المبيان رقم       
 

تبرز النتائج المحصل عليها، وجود تباين وإختالف كبير في توزيع الصبيب اليومي، وذلك على المستوى      

خرى داخل الحوض خر ومن سنة آلآلالزماني والمجالي، حيث إختلفت قيم الصبيب المستخلصة من شهر 

على قيم الذروة أن أخر مابين الضفة اليمنى واليسرى لواد أم الربيع، حيث الواحد، وأيضا من حوض آل

، 3010بشهر يونيو  ث\ل 00400سجلها حوض خنيس وكيكات بالضفة اليمنى، وقد بلغت بحوض خنيس 

ث \ل 370اليومي المسجلة بالحوضين في  ، بينما تحددت أدنى قيم الصبيبث \ل 00100وبحوض كيكات 

بالضفة اليسرى لواد أم وفي المقابل . يم المسجلةمع أعلى الق ث\ل 00130وذلك بحوض كيكات، أي بفارق 

بحوض بوزعبل، في حين سجل حوض زمكيل  ث\ل 35700على قيم الصبيب اليومي أالربيع، فقد بلغت 

يسجل أدنى قيم الصبيب اليومي مقارنة بباقي جل وس، وبالتالي يمكن إعتباره الحوض الذي ث\ل 070

 .حواضاأل

األحواض التي توجد بالضفة اليمنى  نأ ،يتأكد من خالل توزيع الصبيب اليومي لألحواض األربعة وبهذا     

لواد أم الربيع، هي التي تسجل أعلى قيم الصبيب اليومي، ويمكن تفسير ذلك بطبيعة الخصائص الطبوغرافية 

ية، حيث رغم تميز الحوضين بسيادة صخور كربوناتية في الجزء الهضبي، والتوضعات والجيولوج

البليوروباعية في الجزء السهلي، إال أن تصريف المياه يبقى تصريفا سطحيا، إرتباطا بغياب الغطاء النباتي 

سجلت سنة على القيم أأن  ،(599-596)رقم   مبياناتكما يتبين من خالل ال .وتركز التساقطات المطرية

 .، والتي كانت سنة رطبة بإمتياز3010
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 :الترابط الخطي للصبيب المستخرج من منحنيات المعايرة ومستويات علو الماء باألحواض األربعة  -5

بعدما عملنا على إستخراج معطيات الصبيب اليومي، التي توافق مستويات علو الماء التي سبق تسجيلها     

R)، تم تحديد معامالت الترابط الخطي (3010-3010) سةطيلة المدة الزمنية المدرو
2

ما بين قيم الصبيب (

((Q  و مستويات علو الماء((H وذلك للتأكد من طبيعة العالقة بينهما، ودقة النتائج المحصل عليها والتي ،

نحصرت أنها كلها جيدة حيث إ ،(611-600)رقم  مبياناتإتضح من خالل النتائج المحصل عليها والممثلة بال

 .00و  01تقريبا بجميع األحواض بين 
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صبيب الذروة )ل\ث( المدة الزمنية السنوات صبيب الذروة )ل\ث( المدة الزمنية السنوات صبيب الذروة )ل\ث( المدة الزمنية السنوات

29/01/2018 19/02/2017 07/09/2016

07/02/2018 26/02/2017 08/09/2016

26/02/2018 13/10/2016

27/02/2018 14/10/2016

03/03/2018 29/04/2017 07/11/2016

11/03/2018 30/04/2017 08/11/2016

16/03/2018 20/08/2017 22/11/2016

19/03/2018 21/08/2017 29/11/2016

23/04/2018 30/11/2017 16/12/2016

26/04/2018 01/12/2017 17/12/2016

04/05/2018 19/01/2017

06/05/2018 20/01/2017

19/05/2018 06/01/2018 23/01/2017
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 الترابط الخطي للصبيب ومستويات علو الماء باألحواض األربعة( : 611-600)رقم  المبيانات

 
 (: 2114-2116) باألحواض األربعة د وإستخالص فترات اإلمتطاحات الفجائيةتحدي -6   
 

الذي يوافق جميع قيم مستويات علو الماء منحنى المعايرة وإستخالص الصبيب اليومي، عملنا بعد إنشاء     

، فجائيةعلى تحديد وإستخالص اإلمتطاحات السنوات باألحواض األربعة غير المقاسة،  ثالثالمسجلة لمدة 

 :ها مجموع النتائج المحصل علي( 39-02) ول رقم االجدلخص تو ،باإلعتماد على صبيب الذروة اليومي

 (2115-2117" )واد خنيس" بحوض  فجائيةاإلمتطاحات ال (:53)الجدول رقم 

 

 (2113-2117" )واد كيكات " بحوض  اإلمتطاحات الفجائية(: 71)الجدول  رقم 
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صبيب الذروة )ل\ث( المدة الزمنية السنوات صبيب الذروة )ل\ث( المدة الزمنية السنوات صبيب الذروة )ل\ث( المدة الزمنية السنوات

7400 29/04/2017 2017 16/12/2016 5000 28/02/2016 2016

30/11/2017 17/12/2016 22/03/2016

01/12/2017 19/01/2017 23/03/2016

25700 11/12/2017 2017 20/01/2017 1000 13/08/2016 2016

06/01/2018 5000 24/08/2016 2016

07/01/2018 8500 13/10/2016 2016

30/01/2018 19/02/2017 22/11/2016

06/02/2018 25/02/2017 23/11/2016

26/02/2018 26/11/2016

27/02/2018 28/11/2016

8700 2016

8900 2017

22200 2016

20168700

5100 2017

2400 23/01/2017 2017

6600 2016

5000 2017

24/04/20171600 2018

18800 2018

11100 2017

20186400

صبيب الذروة )ل\ث( المدة الزمنية السنوات صبيب الذروة )ل\ث( المدة الزمنية السنوات صبيب الذروة )ل\ث( المدة الزمنية السنوات

11/12/2017 23/01/2017 40 07/09/2016 2016

12/12/2017 24/01/2017 13/10/2016

06/01/2018 21/02/2017 14/10/2016

08/01/2018 26/02/2017 07/11/2016

29/01/2018 45 24/04/2017 2017 08/11/2016

07/02/2018 29/04/2017 22/11/2016

26/02/2018 30/04/2017 28/11/2016

27/02/2018 20/08/2017 16/12/2016

04/03/2018 21/08/2017 17/12/2016

10/03/2018 30/11/2017

01/12/2017
201720/01/201725

870

2016360

201627

2016130

2016

310 2017

2017540

201723

2017360

870 2017

310 2017

120 2017

390 2017

180 2017

160 2017

 (2113-2117" ) بوزعبلواد " بحوض  اإلمتطاحات الفجائية (: 71)الجدول رقم 

 

 (2113-2117" ) زمكيل" حوض واد ب  اإلمتطاحات الفجائية( :  72)الجدول رقم 

 

إمتطاح بحوض  30، على التوالي في لمسجلة باألحواض األربعةا فجائيةمجموع اإلمتطاحات ال تحدد    

وبهذا . بحوض بوزعبل و زمكيل اللذين سجال نفس عدد اإلمتطاحات 10بحوض خنيس، و 33كيكات و 

الربيع، هي التي تعرف تردد كبير لظاهرة اإلمتطاحات يتأكد أن األحواض المتواجدة بالضفة اليمنى لواد أم 

عن تساقطات مطرية قوية ومركزة في الزمان والمكان، والتي تتضافر بدورها مع لناتجة ، افجائيةال

لكن دون أن نغفل أهمية اإلمتطاحات التي تسجلها . متدهورة، لتزيد من حدتهاالخصائص الطبيعية ال

على المجال  امهم ارى لواد أم الربيع، والتي رغم قلة عددها، إال أن لها تأثيراألحواض المتواجدة بالضفة اليس

 .فيضية فجائيةخاصة بحوض بوزعبل الذي يسجل في الغالب إمتطاحات 

 (:2113-2117) األربعة  باألحواض فجائيةالتصنيف اإلمتطاحات  -6

 :حسب الفصول  اإلمتطاحات الفجائيةتصنيف  -6-1

، إعتمادا على أعلى المسجلة باألحواض فجائيةى إستخالص العدد اإلجمالي لإلمتطاحات البعدما عملنا عل    

سنعمل خالل هذه المرحلة على تصنيف هذه . 3010إلى  3010طيلة الفترة الممتدة من صبيب ذروة 
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-030) ، وذلك بهدف التعرف على الفصول األكثر إمتطاحا، والمبيانات رقم اإلمتطاحات حسب الفصول

 :توضح ذلك بشكل دقيق  ،(031

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2113-2117)تصنيف اإلمتطاحات الفجائية حسب الفصول باألحواض األربعة (: 615-612)رقم  اتالمبيان   

 

لمسجلة باألحواض الفصلية ا الممثلة لإلمتطاحات الفجائية ،(615-612)يانات يتأكد من خالل المب    

بجميع  % 40تجاوزت  الذي يعرف تردد مهم لإلمتطاحات، حيثلفصل ، أن فصل الشتاء هو ااألربعة

إمتطاحات باالحواض الثالثة االخرى، يليه من  0حالة إمتطاح بحوض كيكات، و 13األحواض، تمثلت في 

 . %10الربيع والخريف وأخيرا فصل الصيف سجل بدوره إمتطاحات مهمة تجاوزت  يحيث االهمية فصل

تسجل اإلمتطاحات بجميع فصول السنة تقريبا، مع إختالف في توزيعها  حواض الفرعيةوبهذا يتأكد أن األ    

خر، حيث يمكن القول أن أهمية اإلمتطاحات التي تعرفها األحواض خر ومن حوض آلهميتها من فصل آلأو

 .ال تكمن فقط في عددها وإنما في طبيعتها وقوة تأثيرها
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 (2113-2117) "خنيس "بحوض الفجائيةماذج اإلمتطاحات بعض ن( :  625-616)رقم   اتالمبيان
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 (2113-2117) "كيكات "بحوض فجائيةبعض نماذج اإلمتطاحات ال( : 635-626)رقم  اتالمبيان
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 (2113-2117) "بوزعبل "بحوض الفجائيةبعض نماذج اإلمتطاحات (: 645-636)رقم  اتالمبيان
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 (2113-2117)بعض نماذج اإلمتطاحات السيلية بحوض زمكيل ( : 655-646)رقم  اتالمبيان
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مجموع اإلمتطاحات الخريف الصيف الربيع الشتاء الشكل األحواض

18 3 2 6 7 العادي

4 1 0 1 2 المركب

24 4 3 6 11 العادي

4 1 0 1 2 المركب

16 4 2 3 7 العادي

3 0 0 1 2 المركب

16 4 1 4 8 العادي

3 0 0 1 2 المركب

حوض خنيس

حوض كيكات

حوض بوزعبل

حوض زمكيل

 :حسب الشكل فجائية تصنيف اإلمتطاحات ال  -6-2

 

لة بجميع األحواض، حسب ذروة الصبيب المسج فجائيةبعدما عملنا على تصنيف اإلمتطاحات ال    

والفصول، سنعمل أيضا على إعادة تصنيفها لكن هذه المرة حسب الشكل، باعتباره محدد كبير للسلوك 

حيث لكل صنف خصائص . الهيدرولوجي، وسنميز من خالله بين نوعين من اإلمتطاحات، العادية والمركبة

 :يوضحان ذلك بشكل دقيق ( 659-656)رقم  اتبيانوالم( 03)رقم والجدول . معينة تميزه عن األخر

 (2113-2117)حسب الشكل باألحواض األربعة  فجائيةتصنيف اإلمتطاحات ال ( :73)الجدول رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2113-2117)تصنيف اإلمتطاحات الفجائية حسب الشكل باألحواض األربعة :  (659-656) رقم  اتالمبيان
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المسجلة باألحواض األربعة  فجائيةالنتائج المحصل عليها، أن مجموع اإلمتطاحات ال يتبين من خالل    

، أغلبها إمتطاحات عادية وسريعة في نفس الوقت، ناتجة في الغالب وكما سبقت (3010-3010)المدروسة 

تي اإلشارة عن تساقطات مطرية قوية ومركزة، ويتأكد ذلك أيضا من خالل عدد اإلمتطاحات المركبة  ال

 .طيلة تالث سنوات باألحواض األربعة  حاالت، 4و 3إنحصرت بين 

 :المستخلصة فجائيةتحديد ترددات وفترات رجوع قيم الذروة العليا لإلمتطاحات ال -4

فجائية عملنا خالل هذه المرحلة على تحديد ترددات وفترات رجوع قيم الذروة العليا لإلمتطاحات ال    

 Lnعة، وذلك بعد تجربة مجموعة من القوانين اإلحصائية، وقد كان قانون المسجلة باالحواض األرب

Normale وRacine Gumbel  هما األكثر إنسجاما وتطابقا مع معطيات الصبيب: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2113-2117)توزيع ترددات قيم الذروة العليا باألحواض األربعة ( : 663-660)رقم  اتالمبيان
 

 

، أن قيم الذروة العليا للصبيب اليومي، تتوزع بشكل متباين (663-660)رقم  اتالمبيانيتبين من خالل      

الذي تطابق مع معطيات قيم  Ln-Normaleخر، وذلك حسب قانون يضا من حوض آلأداخل كل حوض، و

بالنسبة لحوض  Racine Gumbelكيكات وبوزعبل، وقانون وض خنيس، احوأالذروة العليا، لكل من 

هذا التوزيع من التمييز بين الحاالت الرطبة اإلستثنائية، التي توجد بأعلى المنحنى و سمح لنا  زمكيل، كما

ولتدقيق الدراسة أكثر عملنا على تحديد فترات . أيضا الحاالت شبه الجافة والجافة، التي تتركز بسافلة المنحنى

 :يلخص أهم النتائج ( 04)رجوع هذه القيم العليا، والجدول رقم 

  

  



طاحات باألحواض الفرعية المقاسة وغير المقاسة بالحوض األعلى ألم الربيعاإلمت: الرابع لقسم ا  
التحديد والتحليل(: عالية مشرع الضحك)   

0202-0201  

 

2021 \لحلو نادية  318  

 

1/10 1/5 1/2 الترددات

سنتين فترات الرجوع

122412.7 88400,0 85065.7 56551.6 40583.2 21934.3 حوض خنيس

120168.8 88160,0 61442.6 39947.3 17021.7 5730.4 حوض كيكات

53449.9 42160.6 25700 21656.8 14745.2 7067.7 حوض بوزعبل

1638.8 1307.9 970,0 672.9 453.2 203.4 حوض زمكيل

1/30

سنة 31سنوات 11سنوات 5

1/501/100

سنة 111سنة 51

 (2113-2117)باألحواض األربعة ( ث\ل)للصبيب فترات رجوع قيم الذروة العليا (: 74)جدول رقم ال 

 

 

، أن أعلى قيم الذروة للصبيب اليومي، قد (04)يتأكد من خالل نتائج فترات الرجوع، الممثلة بالجدول رقم     

 لضفة اليمنى لواد أم الربيع،بالنسبة لكل من حوض خنيس و كيكات المتواجدان با 1\50تحددت على التردد 

خالل الفترة المدروسة، وبالتالي فهي تبقى قيم إستثنائية تحدد أعالها في  1\100بينما لم تسجل قيم التردد 

بحوض بوزعبل و  أعلى قيم صبيب الذروة اليومي تبينما تحدد. وذلك بحوض خنيس( ث\ل) 133413.7

، كما أن هذه القيم قد سجلت مرة واحدة وبالتالي 1\30دد زمكيل خالل الفترة الزمنية المدروسة على التر

 1\3على التردد  لذروة العليا األكثر ترددا بجميع االحواضبينما تحددت قيم ا. يمكن إعتبارها حالة إستثنائية

وبالتالي هي تمثل القيم األكثر ترددا، وأيضا المسؤولة عن تغيرات  ،أي أن هذه القيم ستسجل مرة كل سنتين

 .لوك الهيدرولوجيالس
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 المحور األول خالصة

قيم الصبيب ، على وجود تباين وإختالف كبير في األربعة أبرزت النتائج المحصل عليها باألحواض    

 فتينبين الض خرخرى داخل الحوض الواحد، وأيضا من حوض آلخر ومن سنة آلالمستخلصة من شهر آل

يث تبين أن أعلى قيم الذروة سجلها حوض خنيس وكيكات بالضفة اليمنى، اليمنى واليسرى لواد أم الربيع، ح

بينما تحددت أدنى  ،لتر في الثانية بحوض كيكات 00100لتر في الثانية، و 00400وقد بلغت بحوض خنيس 

هذه القيم المهمة الناتجة عن تساقطات فوبالتالي  .لتر في الثانية بحوض زمكيل بالضفة اليسرى 370القيم في 

بشكل كبير  فجائيةمطرية قوية ومركزة في الزمان والمكان، ساهمت في نشاط وتردد ظاهرة اإلمتطاحات ال

إمتطاح  33إمتطاح بحوض كيكات و 30باألحواض المتواجدة بالضفة اليمنى، والتي تحدد مجموعها في 

إمتطاحا  10يع في ، بينما تحدد مجموعها باألحواض المتواجدة بالضفة اليسرى لواد أم الرببحوض خنيس

 .بكال الحوضين
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الضفة ) واد أم الربيع( الموقع )الحوض األعلى ألم الربيع( إسم الرافد العدد

اليسرى عالية الحوض أسيف زاكور 1

اليمنى وسط الحوض واد تاقبالت 2

اليمنى وسط الحوض واد نومرسيد 3

اليمنى عالية الحوض ا أوزريف أق 4

اليمنى سافلة الحوض واد تخزريت 5

اليسرى وسط الحوض واد إيبوها 6

اليسرى وسط الحوض واد إيقور 7

ر اإلمتطاحات على جدران اأثتتبع دراسة األحواض الفرعية غير المقاسة عن طريق : المحور الثاني 

 :القناطر

 

بعدما عملنا في المرحلة السابقة على تتبع ودراسة أربع روافد موسمية غير مقاسة، طيلة ثالث سنوات،     

غير مقاسة بدورها، حيث خرى لواد أم الربيع، أالمرحلة على دراسة سبعة راوفد موسمية  سنعمل خالل هذه

ظاهرة اإلمتطاحات بشكل ل اوتردد انشاط أيضاهد شت وهي أوديةهيدرومترية،  اتال تتوفر أيضا على محط

يد أهم هذه ، الذي قمنا به لجرد وتحدالعمل الميدانيالمعاينة و إتضح لنا من خالل كبير، وذلك حسب ما 

وذلك عن طريق تتبع أثر اإلمتطاحات على جدران القناطر، رأي الساكنة المحلية،  أيضا حسبالروافد، و

 :حواض هذه األ يمثل ،(05)الجدول رقم و
 غير المقاسةاألحواض السبعة ب تذكير( : 75) الجدول رقم 

 

 

 

 

 

  
حواض ، والتي نميز فيها بين األأيضا لمقاسةغير ا، األحواض السبعة الموسمية (05)الجدول رقم  مثلي    

اليسرى للمجرى الضفة والضفة اليمنى  ط وسافلة حوض أم الربيع، ما بينوستتوزع بين عالية والتي 

ر اإلمتطاحات على جدران اوالتي سنعتمد في دراستها كما سبقت اإلشارة على تتبع أث ،الرئيسي الم الربيع

 .7ثل بشكل واضح هذه األحواض ، تم(40)والخريطة رقم  .القناطر
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 األحواض الفرعية السبعة المدروسة( : 41)الخريطة رقم 
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I.  اإلطار المنهجي : 

 

حواض الفرعية غير المقاسة، بالحوض كل األلأمام صعوبة تتبع مستويات علو الماء وقياس الصبيب      

العدد الكبير لألحواض الفرعية ة إلى ، باإلضافماديةخاصة النظرا لعدة إكراهات، واألعلى ألم الربيع، 

لهذا . للقياس ، وبالتالي صعوبة التنقل والتتبع المستمر، هذا باإلضافة إلى غياب األدوات الالزمةالصغيرة

ترتكز بشكل أساسي على عملنا في هذه المرحلة على إعتماد مقاربة مختلفة لتحديد وإستخراج الصبيب، 

بهدف تحديد أثار ، حواض السبعة المدروسةلجميع األالمجاري المائية الرئيسية  وجود قنطرة بسافلة

والخطاطة على العمل الميداني واإلحصائي، اإلمتطاحات عليها، وقد تم اإلعتماد في هذا المحور أيضا 

 : توضح ذلك ( 0)رقم 

 منهجية دراسة األحواض السبعة( : 7)الخطاطة رقم 

 

ليوغرافيا، وجدنا صعوبة كبيرة في إختيار الطريقة المناسبة، لتقدير حجم المياه بالرجوع إلى البيب      

الجارية بمقطع عرضي لمجرى مائي موسمي معين، حيث تختلف الطرق بإختالف المعطيات التي 

 Méthode rationalة العقالنية طريقاللهذا عملنا على إختيار . تتطلبها، وأيضا المجاالت التي تستهدفها

 :وأيضا لسهولة تطبيقهااألكثر إستعماال في مثل هذه الدراسات،  ارها الطريقةبإعتب
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 Méthode rational: الطريقة العقالنية  -1

كما يعتبر . يعرف الجريان السطحي بأنه حركة المياه على سطح األرض، سواء بشكل دائم أو موسمي   

ويمكن تقدير حجم المياه . ى سطح األرضشكل من األشكال التي تتخذها مياه األمطار عند سقوطها عل

الجارية بمعرفة مساحة المقطع العرضي للمجرى المائي ومعدل سرعة المياه الجارية، ويعبر عليها 

 :بالمعادلة التالية 

Q = A * V            

 حيث 

م)الصبيب  
3

(ث\  = Q 

م)مساحة المقطع المبلل  
3

) = A 

(ث\م)معدل السرعة      = V 

 :سرعة الجريان  -1-1

يتم تقدير سرعة الجريان السطحي باإلعتماد على المعادلة التجريبية أدناه، كما تتناسب هذه السرعة     

 Réméniérs.G, 1986)) .طردا مع عامل اإلنحدار بحيث تزيد بإرتفاع قيمته والعكس

Vec = L/Tc 

 حيث

(ث\3م)سرعة الجريان      = Vec 

(م)طول المجرى الرئيسي    = L 

(ث)ز زمن التركي   = TC 

 :زمن التركز  -1-2

يمثل زمن التركز المدة الزمنية التي يحتاجها الماء للوصول إلى مخرج الحوض، من أبعد نقطة فيه يتم    

 :التالية   GIANDOTTIالمعادالت من بينها معادلة  الصيغ و تحديده عن طريق الكثير من

Tc = (4√A + 1,5* L)/ (0,8√ (Hmoy-Hmin) 

 :حيث أن 

 = Tc (د)بالدقيقة  التركززمن
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)m( اإلرتفاع )m( العرض Y X موقع القنطرة إسم الرافد

4,5 6,0 656395,2 474571,77 سافلة الحوض أسيف زاكور

3,0 15,0 647092,22 464738,97 سافلة الحوض أقا أوزريف

6,0 7,0 626012,7 450937,78 سافلة الحوض واد إيقور

3,5 3,2 624410,08 446987,77 سافلة الحوض واد إيبوها

1,5 64,0 637186,56 438794,58 سافلة الحوض واد تاقبالت

8,0 56,0 618808,8 408764,88 سافلة الحوض واد تخزريت

1,5 10,0 631687,55 442245,82 سافلة الحوض واد نومرسيد

L  = (كلم)طول المجرى الرئيسي 

A   = كلم)مساحة الحوض
3

) 

 = Hmoy (م)اإلرتفاع المتوسط 

= Hmin  (م)أدنى إرتفاع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رسم توضيحي تقريبي لقنطرة( : 4)الشكل رقم  

 

 وء، مملولمعرفة أكبر إمتطاح سجل بالحوض فقط تم إفتراض بأن المجرى المائي الرئيسي للحوض  

مستويات ، على بقايا أثار للصبيب قيم الوسطى والدنياالبينما إعتمدنا في تقدير . بالكامل بالماء عند القنطرة

يلخص لنا أهم الخصائص الهندسية لهذه ( 00)والجدول رقم  .على جدران القناطر من الداخل علو الماء

 :وذلك على النحو التالي  القناطر،

 حواض السبعة أللقناطر اخصائص الهندسية ال( : 77)الجدول رقم 
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 موقع القناطر باألحواض السبعة المدروسة( : 41)الخريطة رقم 
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 حواض السبعة القناطر باألموقع ( : 33-36)صور رقم و( 43-42)خرائط رقم لوحة 
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 (m3/s) Q

5,67 4,50 Max

5,04 4,00 Moy

0,96 0,50 Min

32,64 1,50 Max

18,94 0,80 Moy

8,06 0,30 Min

6,75 1,50 Max

2,25 0,5 Moy

1,35 0,3 Min

18,45 3,00 Max

11,07 1,80 Moy

2,24 0,4 Min

31,36 4,00 Max

16,80 1,5 Moy

9,80 0,5 Min

5,93 3,50 Max

3,39 2,00 Moy

1,04 0,5 Min

11,76 6,00 Max

3,86 1,20 Moy

2,03 0,50 Min

الطريقة العقالنية

6

7

أسيف زاكور

تاقبالت

نومرسيد

أقا أوزريف

تاخزريت

إيبوها

إيقور

 (m/cm) H

1

2

3

4

5

الحوض

زمن التركز )د( طول المجرى الرئيسي )كلم( المساحة  )كلم²( األحواض الفرعية

2,11 14.19 47 حوض أسيف زاكور

7.46 17.12 76 حوض تاقبالت

7.16 16.50 142 حوض نومرسيد

3.40 5.80 35 حوض أوزريف

7.47 35.38 302 حوض تاخزريت

1.88 10.34 59 حوض إيبوها

2,2 15.08 51 حوض إيقور

II. ج والتحليل النتائ: 

هم النتائج المحصل عليها، فهي تتمحور كما سبقت اإلشارة في عملية حساب وإستخراج بالنسبة أل     

، وفي الطريقة الرياضية العقالنيةالصبيب من االحواض الموسمية السبعة غير المقاسة، بإعتماد معطيات 

 :ما يلي تفصيل دقيق في كل النتائج، وذلك على النحو التالي 

 GIANDOTTIزمن التركز باألحواض الفرعية حسب صيغة ( : 76)الجدول رقم 

 

 : الفرعية السبعة نتائج حساب الصبيب باألحواض  -1
 

السبعة المدروسة، وجود تغايرية مجالية  باألحواضيتبين من خالل نتائج حساب وإستخراج الصبيب     

وهذا ما سنعمل على التأكد من صحته . ومن ضفة ألخرى أيضا في توزيع القيم، وذلك من حوض ألخر

  .من خالل إنشاء منحنيات المعايرة الخاصة بكل حوض

 عتماد الطريقة العقالنية باألحواض السبعة إنتائج حساب الصبيب ب( 73)الجدول رقم 
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 :العقالنية  ةبإعتماد الطريقالسبعة الفرعية لألحواض  المعايرة ياتإستخراج منحن -2

بكل  ةالخاص المعايرة ياتملية حساب الصبيب، سنعمل خالل هذه المرحلة على إنشاء منحنعبعد      

بين الصبيب  قت اإلشارة على العالقةحواض السبعة المدروسة، والذي نعتمد فيه كما سبحوض من األ

((Q إرتفاع الماء مستوى و((H : 

 األحواض السبعة منحنيات المعايرة الخاصة ب(: 670-664)رقم  اتالمبيان     
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Q(m3/s) H (cm/m) Q(m3/s) H (cm/m) Q(m3/s) H (cm/m) Q(m3/s) H (cm/m) Q(m3/s) H (cm/m) Q(m3/s) H (cm/m) Q(m3/s) H (cm/m)

2,03 0,50 1,04 0,50 8,80 0,50 2,24 0,40 1,35 0,3 8,06 0,30 0,96 0,50

2,80 0,80 1,20 0,60 10,80 0,60 3,00 0,50 1,80 0,41 8,50 0,32 1,10 0,60

3,40 1,00 1,50 0,80 12,00 0,80 3,60 0,60 2,00 0,46 10,50 0,40 1,30 0,80

3,86 1,20 1,70 0,90 13,00 1,00 4,00 0,70 2,25 0,5 12,50 0,48 1,50 1,00

4,20 1,40 1,80 1,00 14,50 1,20 5,20 0,90 2,40 0,55 13,00 0,52 1,90 1,30

4,42 1,60 2,15 1,22 16,00 1,40 6,00 1,00 2,70 0,60 13,60 0,56 2,10 1,50

4,80 1,80 2,30 1,30 16,80 1,50 7,20 1,20 2,90 0,66 14,50 0,60 2,50 1,80

5,10 2,00 2,60 1,50 18,00 1,70 8,00 1,30 3,10 0,70 16,00 0,68 2,70 2,00

5,80 2,40 2,90 1,70 18,50 1,80 9,20 1,50 3,40 0,75 18,00 0,76 2,90 2,20

6,10 2,60 3,10 1,80 18,85 2,00 10,40 1,70 3,60 0,80 18,94 0,80 3,30 2,50

6,80 3,00 3,20 1,90 21,00 2,20 11,70 1,90 3,90 0,86 20,00 0,84 3,70 2,80

7,50 3,40 3,55 2,10 22,00 2,40 12,20 2,00 4,00 0,90 21,54 0,92 3,80 2,90

7,80 3,60 3,70 2,20 22,50 2,50 12,82 2,10 4,35 0,97 23,00 1,00 3,90 3,00

8,40 4,00 4,00 2,40 24,00 2,70 13,70 2,20 4,70 1,05 23,70 1,04 4,10 3,20

8,84 4,20 4,20 2,50 25,00 2,90 14,20 2,30 4,90 1,10 24,50 1,08 4,30 3,40

9,10 4,40 4,55 2,70 25,57 3,00 14,90 2,40 5,35 1,16 26,00 1,16 4,50 3,50

9,80 4,80 4,90 2,90 26,50 3,20 15,40 2,50 5,40 1,20 27,00 1,20 4,70 3,70

10,12 5,00 5,10 3,00 28,00 3,40 16,00 2,60 5,85 1,30 28,10 1,28 4,80 3,80

10,80 5,40 5,45 3,20 28,58 3,50 16,40 2,70 6,05 1,35 29,00 1,32 5,04 4,00

11,05 5,60 5,60 3,30 29,50 3,70 17,40 2,80 6,30 1,40 30,50 1,40 5,30 4,20

11,40 5,80 5,70 3,40 31,00 3,90 18,00 2,90 6,55 1,46 31,00 1,42 5,40 4,30

11,76 6,00 6,00 3,50 31,36 4,00 18,45 3,00 6,75 1,50 32,64 1,50 5,67 4,50

ا أوزريف إيقورإيبوهاتاخزريتأق نومرسيدتاقبالتأسيف زاكور

  

 

 

 

 

 

 

على وجود إختالف  ،العقالنية ةيتأكد من خالل تحليل منحنيات المعايرة المحصل عليها بالطريق     

وأيضا داخل نفس الحوض ، وقد سجلت  خروذلك من حوض آل ،الصبيب المحصل عليها وتباين في قيم

 :متواجدة بالضفة اليمنى لواد أم الربيعأعلى قيم الصبيب تقريبا باألحواض ال

 (:2114-2116)  لسبعةاالفرعية إستخراج الصبيب اليومي من منحنيات المعايرة لألحواض  -3
 

سنعمل في هذه المرحلة على إستخراج معطيات الصبيب ومستويات علو الماء، إنطالقا من         

معطيات اليلخص لنا أهم  ،(32)لجدول رقم منحنى المعايرة، وذلك باإلعتماد على عملية اإلسقاط، وا

 :المحصل عليها 

 السبعة حسب الطريقة العقالنيةالفرعية الصبيب ومستويات علو الماء باألحواض ( : 73)الجدول رقم 
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قاعدة بيانات مهمة حول الصبيب ومستويات علو الماء، تم إستخراجها ( 00)يلخص الجدول رقم      

ايرة، وذلك بعدما كنا ال نتوفر على أي معطيات حول حجم المياه التي تمر من إنطالقا من منحنيات المع

كما يمكننا من خالل هذه النتائج أيضا . هذه الروافد الموسمية، وأيضا باقي المستويات التفصيلية لعلو الماء

ل من النتائج المحصضعيفة، حيث يتبين مهمة و أخرى حواض التي تسجل قيم صبيب التمييز بين األ

على ألم الربيع ، هو الذي يسجل أعلى لحوض األبالضفة اليمنى لالذي يتواجد  تاقبالت أن حوضعليها 

م 33.04عالها في أالقيم والتي تحدد 
3

بالضفة اليمنى أيضا  تاخزريتهمية حوض ، يليه من حيث األث \

م 31.30ب 
3

م 10.45، تم أقا أوزريف ب ث \
3

. منى لواد ام الربيعث، وهما أيضا يتواجدان بالضفة الي\

حوض أسيف زاكور بعالية حوض أم الربيع وبالضبط بالضفة ب صفة عامةبدنى قيم الصبيب سجلت أبينما 

م 5.07اليسرى، وقد تحدد أعالها في 
3

حواض، إال أنها ث، إال أنه رغم ضعفها بالمقارنة مع قيم باقي األ\

 .قيم مهمة سيكون لها لمحالة تأثير على المجال
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 توزيع الصبيب اليومي المستخرج بالطريقة العقالنية باألحواض السبعة( : 677-671)رقم  مبياناتال

 :السبعة الفرعية  باألحواض ومستويات علو الماءالترابط الخطي للصبيب  -4

المستخرجة نسجل على مستوى النتائج المحصل عليها، أن معامالت اإلرتباط الخطي لقيم الصبيب     

ثار المتبقية من األ ،ومستويات علو الماء التي تم تحديدها كما سبقت اإلشارة، ة العقالنيةبإعتماد الطريق

رقم  مبيانات، وال، بجميع األحواض %00و   %07كلها جيدة حيث إنحصرت بين ، على جدران القناطر

 :مثل ذلك بشكل واضح ت( 678-684)
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 الترابط الخطي للصبيب ومستويات علو الماء باألحواض السبعة( : 684-678)رقم  مبياناتال
 

 :  السبعةالفرعية لألحواض اليومي  الصبيبتحديد ترددات وفترات رجوع قيم  -5

 

حواض المسجلة باألاليومي  الصبيبعملنا خالل هذه المرحلة على تحديد ترددات وفترات رجوع قيم      

كان هو    Racine Normaleقانون إال أن ، وذلك بعد تجربة مجموعة من القوانين اإلحصائية، السبعة

 : بجميع األحواض الفرعية األكثر إنسجاما مع معطيات الصبيب
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 توزيع ترددات قيم الصبيب باألحواض السبعة   ( : 691-685)رقم  اتالمبيان

 

الل مبيانات توزيع الترددات باألحواض السبعة، على أن قيم الصبيب تتوزع بشكل يتبين من خ

، كما أن توزيع قيم الصبيب بجميع االحواض تطابقت فقط مع ومن حوض ألخرمتباين داخل كل حوض، 

وللتفصيل اكثر في دراسة هذه المعطيات عملنا على تحديد فترات رجوعها، . Racine Normaleقانون 

 :، يلخص نتائج االحواض السبعة بالطريقتين معا (70)قم والجدول ر
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1/5 1/2 ترددات ال

سنتين فترات الرجوع

16,7 9,3 6,4 5,6 4,7 3,2 حوض أسيف زاكور

71,3 39,1 34,7 31,1 26,9 19,7 حوض تاقبالت

15,7 9 7,2 6,4 5,4 3,9 حوض نومرسيد

68,5 25 21,7 18,7 15,5 10,2 حوض أوزريف

71,1 40,2 34,4 29 27 20,2 حوض تاخزريت

16,1 9,3 6,4 5,7 4,8 3,3 حوض إيبوها

30,2 14,6 12,8 11,3 9,6 6,7 حوض إيقور

1/50

 سنة51    سنة 21سنوات 5

1/201/100

 سنة111    

1/10

سنوات 11

 باألحواض السبعة المدروسة فترات رجوع قيم الصبيب (: 61)قم الجدول ر

 

لمحصل ، أن قيم الصبيب العليا ا(70)يتضح من خالل نتائج فترات الرجوع، الذي يمثلها الجدول رقم     

ن هذه القيم القصوى ستسجلها هذه أأي  1\30، تحددت أقصى فترات رجوعها على التردد عليها

القيم  أما . 100\1و  50\1، بينما تحددت القيم العليا اإلستثنائية على التردد سنة 30حواض مرة كل األ

، وبالتالي فهذه القيم المهمة ستسجل بكل حوض 1\3على التردد فقد تحددت األكثر ترددا بجميع األحواض 

 .اطربعين اإلعتبار الحاالت القصوى التي تجاوزت القن مع األخذ ،مرة كل سنتينفرعي 

 

 المحور الثانيخالصة 

يتبين من خالل نتائج إستخراج وتحليل الصبيب المسجل باألحواض الفرعية السبعة، باإلعتماد على     

 أثار علو اإلمتطاحات داخل القناطر، أن هذه األحواض تسجل بدورها قيم عليا للصبيب، تتميز بتغايرية

يب بالضفة حيث سجلت أعلى قيم الصب. مجالية في التوزيع وذلك من حوض ألخر، ومن ضفة ألخرى

م 33.04، بلغ أعالها اليمنى لواد أم الربيع
3

 خزريت، يليه من حيث األهمية حوض تااقبالتث بحوض ت\

م 41.55ب 
3

م 10.45ث، تم أقا أوزريف ب \
3

لضفة ، كما سجلت قيم مهمة باألحواض المتواجدة باث\

 .اليسرى لكنها تبقى ضعيفة نوعا ما مقارنة مع األحواض الفرعية المتواجدة بالضفة اليمنى
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 عاشرخالصة الفصل ال 

أن األحواض الفرعية الموسمية المتواجدة بالضفة اليمنى لواد أم الربيع هي إلى على العموم  نخلص    

ويمكن تفسير ذلك بإختالف خصائصها الطبيعية، التي تسجل أعلى قيم الصبيب مقارنة بباقي األحواض، 

 .وأيضا تركز تساقطاتها المطرية، الناتجة في الغالب عن ظاهرة العواصف الرعدية

ألنها تنشأ في الغالب  باألحواض الفرعية الموسمية غير المهيئة،يصعب التبؤ باإلمتطاحات السيلية  كما       

مان والمكان، تتميز بفجائيتها وقصر مدتها، كما أن لها نتيجة تساقطات مطرية قوية ومركزة في الز

إنعكاسات وخيمة على المستوى اإلقتصادي واإلجتماعي، وأيضا على المجرى المائي، سواء من خالل نشاط 

ن تحدث في أي وقت أ، يمكن فجائيةكما أن هذه اإلمتطاحات ال .الحمولة الصلبةالدينامية النهرية أو من خالل 

صائص هيدرولوجية مختلفة، وبالتالي فدراسة هذا النوع من اإلمتطاحات يعطينا الفرصة لفهم من السنة وبخ

 .تكوينها وتحديد أليات إشتغالها وتأثيرها على المجال والمجتمع
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 رابعلخاتمة القسم ا

ل لمعطى التراتبية ال مجا ،خلصنا من خالل هذا القسم إلى إستنتاج مفاده، أنه في مجال الهيدرولوجيا      

وقد تأكد لنا ذلك من خالل . والمنطق، كما ال مجال لإلستثناء في دراسة أي ظاهرة هيدرولوجية قصوى

اللحظية، المسجلة  دراسة وتحليل وتصنيف اإلمتطاحاتهذا القسم الذي ركزنا فيه في الفصل األول على 

، (3015-1075)ل السلسلة اإلحصائية خال أحواض فرعية مقاسة ومجهزة بالمحطات الهيدرومترية ةبست

والتي تبين لنا من خاللها مدى أهمية قيم الصبيب اللحظي المسجل بهذه األحواض، إلى جانب التباين 

خر، وبالتالي فهم وتحديد واإلختالف المجالي والزماني في التوزيع  داخل الحوض الواحد ومن حوض آل

هذه األحواض حسب أهمية مواردها المائية، التي تغذي بها وبالتالي تصنيف  الهيدرولوجي، أدائهاطبيعة 

 .المجرى الرئيسي لواد أم الربيع، وحسب درجة تأثيرها وتأثرها بالظواهر الهيدرولوجية القصوى

لكن هذه اإلستنتاجات تبقى غير كافية، ما دامت هذه الدراسة إقتصرت فقط على أحواض الضفة      

لهذا ركزنا في الفصل الثاني على دراسة وتتبع . زة بمحطات هيدرومتريةاليسرى، دائمة الجريان والمجه

أحواض  5أحواض بالضفة اليمنى و  0حوضا فرعيا موسميا، غير مجهزة وغير مقاسة، موزعة بين  11

وذلك بتجهيز أربعة أحواض، بتتبيث سلم قياس  ختيارها وفق معايير معينة،، والتي تم إبالضفة اليسرى

بينما تمت دراسة (. 3010-3010)علو الماء، وقياس الصبيب لمدة ثالث سنوات  لتتبع مستويات

وقد تبين لنا من خالل النتائج . القناطر داخلاألحواض السبعة األخرى، من خالل تتبع أثار علو الماء 

تسجل قيم عليا للصبيب، مع تستقبل بدروها موارد مائية مهمة، كما المحصل عليها أن هذه األحواض 

خر، ومن ضفة ألخرى، حيث تأكد لنا وبالملموس أن ين وإختالف في التوزيع أيضا من حوض آلتبا

اإلمتطاحات  تعرف نشاط وتردد ظاهرة وبالتالي، جداأحواض الضفة اليمنى تسجل قيم صبيب مهمة 

المزود هي لهذا فهذه األحواض الموسمية الصغرى و .مقارنة بالضفة اليسرى بشكل كبير، فجائيةال

كما يمكن أن تكون مصدر الخطر، وبالتالي يجب تهيئتها وتتبعها أيضا، من أجل لواد أم الربيع، مغذي وال

 .، للحوض األعلى ألم الربيعالهيدرولوجي العام السلوك ميكانيزمات فهم

حواض الفرعية، سواءا المقاسة أو وللوقوف على األهمية الهيدرولوجية للموارد المائية لكل هذه األ      

لمجرى وتتبع تطور وإنتشار موجات اإلمتطاحات باير المقاسة، سنعمل في القسم الموالي على دراسة غ

وأيضا دراسة وتحليل ظاهرة الفيضانات النهرية المنزلية غير . وبواد درنةالرئيسي لواد أم الربيع، 

 .االمباشرة ما بين المجرى الرئيسي لواد أم الربيع والمجاالت الحضرية التي يخترقه
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:القسم الخامس  

الحوض األعلى ألم الربيع )عالية مشرع الضحك( من اإلمتطاحات الفيضية إلى 

 الفيضانات المنزلية غير المرئية : التشخيص والكارطوغرافيا
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: قسممقدمة ال  

، بنشاط وتكرار بالمغربأغلب المجاالت الحضرية والقروية التي تخترقها األودية والشعاب تتميز     

ظاهرة الفيضانات، التي تزايدت بشكل كبير في السنوات األخيرة، نتيجة لحدة التغايرية المناخية وتأثير 

من الصعب منع وبما أنه . ، هذا باإلضافة إلى ضعف وسوء البنية التحتيةالتغيرات المناخية الراهنة

إلستعداد لها، حيث تشكل معرفة ظاهرة اإلمتطاحات من الممكن التنبؤ بها وا إال أنهحدوث الفيضانات، 

ولإلحاطة بهذه اإلشكالية بشكل  .من حيث نشأتها وإنتشارها نقطة البداية في إدارة مخاطر الفيضانات

يتجلى األول في دراسة وتتبع تطور إنتشار اإلمتطاحات : دقيق، سنركز بهذا القسم على جانبين أساسين

مجرى الرئيسي لواد أم الربيع من العالية إلى السافلة، وذلك بالفترة التي سبقت بالالسنوية العليا اليومية 

، وذلك باإلعتماد على معطيات الصبيب اليومي التي (0222-4391)عملية التهيئة الهيدرولوجية 

 بينما سنقوم بدراسة إنتشار. توفرها ثالث محطات هيدرومترية، وهي تغاط، ودشر الواد، وقصبة تادلة

، بالمجرى الرئيسي لواد درنة، بإعتباره الرافد الوحيد الذي يتوفر على السنوية اإلمتطاحات اللحظية أهم

 .0242إلى  4392وذلك بالفترة الممتدة من وهما تاكزيرت وموالي بوزكري، محطتين هيدرومتريتن، 

بطة نوع ثاني من الفيضانات الحضرية المرت وكرطوغرافية كما سنعمل أيضا على تشخيص    

، والمتمثلة بالمجرى الرئيسي لواد أم الربيع، وذلك بكل من مدينة خنيفرة بالعالية وقصبة تادلة بالسافلة

قوة ، وذلك نتيجة حدوتها بشكل غير مرئي، ناتج عن رئيةغير الم حضريةفيما يسمى بالفيضانات ال

مخصصة لتصريف المياه القنوات ال وبالتالي إنسدادإرتفاع مستوى مياه الواد إلى درجات قصوى، و

 .العادمة ومياه األمطار، وبالتالي تعرض مجموعة المنازل والنشأت للغمر المائي
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اليومية واللحظية  إنتشار أهم اإلمتطاحاتستخالص وتتبع تحديد وإ: الفصل الحادي عشر 

 (عالية مشرع الضحك)بالحوض األعلى ألم الربيع 

 (1391-2012) 
:قدمة م  

 

دراسة إنتشار اإلمتطاحات اليومية على  خالل هذا الفصل الدراسة الهيدرولوجية أكثر، سنعمللتدقيق     

، والتي يشترط  في دراستها توفر محطتين هيدرومتريتن على األقل، على نفس المجرى، واللحظية

بالنسبة ف ،واحدة بالعالية وواحدة بالسافلة، وذلك بهدف تتبع تشكل وتطور إنتشار موجات اإلمتطاح

يتميز بوجود أربع محطات هيدرومترية موزعة على طول المجرى من  فهوللحوض األعلى ألم الربيع، 

، وذلك بمرحلة ما قبل السنوية اإلمتطاحات اليوميةأعلى العالية نحو السافلة، وسنركز في دراستها على 

محطتين  الذي يتوفر على كما سنتناول بالدراسة حوض درنة،(. 0222-3914)التهئية الهيدرولوجية 

 اإلمتطاحات اللحظيةأعلى هيدرومتريتين، واحدة بالعالية والثانية بالسافلة، وسنعتمد في دراسته على 

 (.0232-3992)للسلسلة اإلحصائية  السنوية

السلوك الهيدرولوجي إلنتشار أهم اإلمتطاحات اليومية السنوية بالمجرى الرئيسي لواد : المحور األول

 (2000-1391)يع أم الرب

(2012-1390) بالمجرى الرئيسي لواد درنةالسنوية  اللحظيةإنتشار اإلمتطاحات : المحور الثاني   
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بواد درنةاللحظية بالمجرى الرئيسي لواد أم الربيع و يوميةتوطين المحطات المعتمدة في دراسة إنتشار اإلمتطاحات ال(: 94) الخريطة رقم   
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المسافة ب كلم بين المحطات السلسلة اإلحصائية المحطات الهيدرومترية المجرى المدروس

 2015-1975 تغاط

79 1997-1954 دشر الواد

66 2015-1934 قصبة تادلة

واد أم الربيع

بالمجرى السنوية اليومية اإلمتطاحات أهم نتشار الهيدرولوجي إل السلوك: ولالمحور األ

(2000-1391) الرئيسي لواد أم الربيع  

:مدخل   

القصوى بواد أم الربيع سنركز بهذه المرحلة على لتدقيق الدراسة أكثر حول الظواهر الهيدرولوجية     

والطبيعي للمجرى، وبالتالي ، والتي توافق الجريان (0222-3914)فترة ما قبل التهيئة الهيدرولوجية 

سنتمكن باإلعتماد على معطيات الصبيب اليومي التي توفرها المحطات الهيدرومترية المشيدة على 

وسيتم ذلك في مرحلة أولى . الهيدرولوجي السلوكن دراسة وتحليل لواد أم الربيع، م الرئيسي المجرى

تحليل ، تم سنعمل في مرحلة ثانية على العليا تطاحات المرجعية اليومية السنويةبتحديد وإستخالص اإلم

، ما بين عالية المجرى Les ondes de crues))موجات هذه اإلمتطاحات  وتتبع، تطور وإنتشار

 .خرىطة آلوسافلته، وأيضا من مح

: مدروسمجال البال التذكير -1  

بالمجرى الرئيسي لواد أم الربيع، يشترط توفر السنوية لدراسة وتتبع إنتشار اإلمتطاحات اليومية    

محطتين على األقل واحدة بالعالية والثانية بالسافلة، وبالنسبة لدراستنا فسنعتمد كما سبقت اإلشارة على 

الذي توفره أربع محطات هيدرومترية موزعة على طول المجرى من العالية  معطيات الصبيب اليومي،

 :يمثل أهم خصائص هذه المحطات ( 93)إلى السافلة، والجدول رقم 

خصائص المحطات الهيدرومترية المدروسة( : 71)الجدول رقم   

 

 

 

ولتدقيق التحليل سنقسم هذه الدراسة إلى مرحلتين وذلك  أمام إختالف مدة إشتغال كل محطة هيدرومترية،

:على النحو التالي   

تضم هذه المرحلة أقدم محطتين هيدرومتريتين شيدتا على واد أم  (:1391-1321)المرحلة األولى 

. 3924، ومحطة دشر الواد سنة 3914الربيع، وهما محطة قصبة تادلة، التي إنطلق اإلشتغال بها سنة 

، ولذلك تم تحديدها دراسة وتتبع إنتشار اإلمتطاحات المرجعية البد  من توحيد السلسلة اإلحصائيةإال أنه ل

 (.3994-3924)في الفترة المشتركة بين المحطتين 
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صبيب الذروة المدة الزمنية المحطات السنوات

22/03/1954

06/04/1954

22/03/1954

06/04/1954

20/02/1955

06/03/1955

20/02/1955

03/03/1955

08/02/1956

23/02/1956

09/02/1956

20/02/1956

10/12/1957

21/12/1957

10/12/1957

24/12/1957

13/12/1958

30/12/1958

12/12/1958

29/12/1958

07/03/1959

17/03/1959

07/03/1959

15/03/1959

236

618

347

495

372

396

306

429

185

226

562

قصبة تادلة

دشر الواد

قصبة تادلة

دشر الواد

قصبة تادلة

دشر الواد

قصبة تادلة

دشر الواد

قصبة تادلة

دشر الواد

قصبة تادلة

دشر الواد

1959
444

1954

1955

1956

1957

1958

09/01/1960

23/01/1960

09/01/1960

25/01/1960

25/12/1961

31/12/1961

25/12/1961

02/01/1962

17/03/1962

28/03/1962

17/03/1962

08/04/1962

15/12/1963

31/12/1963

15/12/1963

30/12/1963

30/03/1964

21/04/1964

31/03/1964

22/04/1964

01/01/1965

13/01/1965

01/01/1965

10/01/1965

128

755

دشر الواد

344

1080

1390

326

445

266

قصبة تادلة

دشر الواد

قصبة تادلة

دشر الواد

قصبة تادلة

قصبة تادلة

دشر الواد

1960

1961

1962

1963

1964

1965

دشر الواد

قصبة تادلة

دشر الواد

1100قصبة تادلة

663

674

156

، نظرا ثالثسنعتمد في هذه المرحلة على المحطات الهيدرومترية ال(: 2000-1392)المرحلة الثانية 

، وبالتالي إمكانية تتبع وحساب مدة 0222إلى  3992في نفس الفترة الزمنية الممتدة من  إلشتراكهم

 .إنتشار اإلمتطاحات المرجعية اليومية من محطة ألخرى على طول المجرى

 Propagation des crues: تعريف إنتشار اإلمتطاحات  -2

من العالية نحو السافلة، ويتم ذلك من يقصد بإنتشار اإلمتطاح، عملية تشكل وتطور موجات اإلمتطاح     

خالل تتبع ومقارنة سرعة تطور موجة اإلمتطاح إلى حدود درجة الذروة ما بين عالية المجرى وسافلته، 

المسافلة الفاصلة فترة الظهور ومع األخد بعين اإلعتبار  ،وذلك ما بين محطتين هيدرومتريتين على األقل

 .بينهما وسرعة إستجابة الحوض

 :ائج والتحليل النت

-1321) اليومية المسجلة بمحطتي دشر الواد وقصبة تادلةتحديد وإستخالص اإلمتطاحات  -1

1391:) 

عملنا في هذه المرحلة على تحديد وإستخالص اإلمتطاحات المرجعية اليومية المسجلة بمحطتي دشر     

باإلعتماد على أعلى صبيب ذروة ، وذلك (3994-3924)الواد وقصبة تادلة خالل السلسلة اإلحصائية 

 :يلخص أهم النتائج ( 90)يومي على المستوى السنوي، والجدول رقم 

(1479-1499)اإلمتطاحات اليومية السنوية العليا بمحطتي دشر الواد وتادلة (: 72)الجدول رقم    
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01/11/1966

16/11/1966

01/11/1966

13/11/1966

15/04/1967

25/04/1967

15/04/1967

26/04/1967

07/12/1968

18/12/1968

07/12/1968

18/12/1968

21/02/1969

06/03/1969

21/02/1969

26/02/1969

109

49,3

64,3

425

711

786

414

79,1

قصبة تادلة

قصبة تادلة

دشر الواد

قصبة تادلة

دشر الواد

قصبة تادلة

دشر الواد

دشر الواد

1966

1967

1968

1969

01/01/1970

18/01/1970

07/01/1970

17/01/1970

29/03/1971

16/04/1971

31/03/1971

13/04/1971

25/04/1974

09/05/1974

28/04/1974

11/05/1974
182

133

304

878

1030

666

دشر الواد

قصبة تادلة

دشر الواد

قصبة تادلة

دشر الواد

قصبة تادلة

1974

1970

1971

 

  

على أعلى صبيب ذروة، سجل  ، باإلعتماد(90الجدول رقم )إنطالقا من النتائج المحصل عليها         

 39بمحطتي دشر الواد وقصبة تادلة ( 3994-3924)واد أم الربيع خالل المدة الزمنية المدروسة 

ا ن عرفتا، اللت3991و  3990بإستثناء سنة  وذلك بنفس الوقت تقريبا، ،يوميا بصبيب ذروة مهمإمتطاحا 

لم تظهر اإلمتطاحات التي سلجت بمحطة  المسجلة بالمحطتين، حيث إختالفا في اإلمتطاحات اليومية

سجل بالمحطتين، باإلعتماد على أعلى  كما أن أهم إمتطاح يومي سنوي. ة تادلةدشر الواد بمحطة قصب

ث بمحطة دشر الواد، خالل \1م 3202ث وذلك بمحطة قصبة تادلة، و\1م 3192صبيب ذروة قد بلغ 

ا تحدد أدنى صبيب ذروة بمحطة قصبة تادلة في بينم. ث\1م 132نفس السنة ونفس الشهر، وذلك بفارق 

 .ث بمحطة دشر الواد خالل نفس الفترة الزمنية\1م 4941، مقابل 3939ث وذلك سنة \1م 3441

وبالتالي تتأكد من خالل هذه النتائج، خاصية الجريان الطبيعي، التي تميز بها واد أم الربيع خالل هذه     

 .قيم صبيب الذروة كلما توجهنا من العالية نحو السافلة الفترة، وذلك بإرتفاع

-1321)المسجلة بمحطتي دشر الواد وقصبة تادلة إنتشار اإلمتطاحات اليومية السنوية العليا  

1391:) 

المسجلة بمحطتي دشر الواد وقصبة السنوية العليا اليومية  ب مدة إنتشار اإلمتطاحاتسنعتمد في حسا    

والجدول رقم ( 710-692) رقم  مبياناتوال ،، على معطيات الصبيب اليومي أيضا(3994-3924)تادلة 

 :ن ويلخصان أهم نتائج إنتشار موجات اإلمتطاحات اليومية المستخلصة يمثلو( 91)

 
 إنتشار اإلمتطاحات اليومية السنوية العليا المسجلة بمحطتي دشر الواد وقصبة تادلة( : 710-692)المبيانات رقم 

(1499-1479) 
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فارق صبيب الذروة 

)عالية\سافلة( ب م3\ث
ام اإلنتشار عدد أي تاريخ تسجيل صبيب الذروة

صبيب الذروة 

ب م3\ث
المحطات السنة

306 واد دشر ال
1954

429 قصبة تادلة

185 واد دشر ال
1955

226 قصبة تادلة

562 واد دشر ال
1956

618 قصبة تادلة

347 واد دشر ال
1957

495 قصبة تادلة

372 واد دشر ال
1958

396 قصبة تادلة

236 واد دشر ال
1959

444 قصبة تادلة

663 واد دشر ال
1960

674 قصبة تادلة

156 واد دشر ال
1961

128 قصبة تادلة

1964
445 قصبة تادلة

266 واد دشر ال
1965

344 قصبة تادلة

755 واد دشر ال
1962

1100 قصبة تادلة

1080 واد دشر ال
1963

1390 قصبة تادلة

26/03/1954

26/03/1954

26/02/1955

26/02/1955

11/02/1956

878 واد دشر ال
1970

1030 قصبة تادلة

414 واد دشر ال
1968

425 قصبة تادلة

711 واد دشر ال
1969

786 قصبة تادلة

79 واد دشر ال
1966

109

11/02/1956

12/12/1957

14/12/1957

22/12/1958

22/12/1958

09/03/1959

304 واد دشر ال
1974

182 قصبة تادلة

666 واد دشر ال
1971

133 قصبة تادلة

قصبة تادلة

49 واد دشر ال
1967

64 قصبة تادلة

326 واد دشر ال

19/12/1963

04/04/1964

04/04/1964

03/01/1965

10/03/1959

15/01/1960

15/01/1960

29/12/1961

27/12/1961

21/03/1962

05/04/1971
29/04/1974

01/05/1974

1

1

1

3

1

2

1

11/12/1968

26/02/1969

26/02/1969

11/01/1970

11/01/1970

03/04/1971

03/01/1965

03/11/1966

03/11/1966

19/04/1967
19/04/1967

11/12/1968

21/03/1962

18/12/1963

1

3

3

3

1

2

1

1

1

123

41

56

148

24

208

1

1

1

-122

30

15

11

75

152

-533

11

-28

345

310

119

78

-3924)المسجلة بمحطتي دشر الواد وقصبة تادلة السنوية العليا اليومية  تميزت أغلب اإلمتطاحات    

مركب، كما يتبين من خالل الشكل دائما أنها سجلت بفترة المياه العليا، التي توافق فصلي ، بشكل (3994

 01الشتاء والربيع، باإلضافة إلى طول المدة الزمنية المستغرقة في هذه اإلمتطاحات والتي تتراوح بين 

 .أيام 3يوما و 

 المسجلة بمحطتي دشر الواد وقصبة تادلةالسنوية العليا اليومية صائص إنتشار أهم اإلمتطاحات خ(: 77)الجدول رقم 

 (1499-1479)  
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ليومية السنوية اإلمتطاحات اموجات ، أن إنتشار (91)ة بالجدول رقم نسجل من خالل النتائج الممثل      

، كان سريعا نوعا ما، إذا ما أخدنا بعين (3994-3924)المسجلة بمحطة دشر الواد وقصبة تادلة  العليا

كما أن إنتقال موجات اإلمتطاح كان . كلم 33اإلعتبار المسافة الفاصلة بين المحطتين والتي تتحدد في 

 31واضحا بين محطة دشر الواد، التي توجد بالعالية ومحطة قصبة تادلة التي توجد بالسافلة، وذلك ب 

بفارق ساعات معينة،  ، حيث بلغت جميعها درجة الذروة بنفس اليوم وربما39إمتطاحا مرجعيا من أصل 

 .معطيات الصبيب اللحظي لو توفرت

 

 

 

 

 

عدد أيام اإلنتشار وفارق صبيب الذروة ما بين محطة دشر الواد وقصبة تادلة(:  712-711)رقم  مبياناتال  

 (1499-1479)  

 

مهم في فارق صبيب الذروة ما بين  كما يتبين أيضا من خالل النتائج المحصل عليها، إرتفاع    

 السلوكفي  ، التي عرفت خلال(3994 – 3993 -3933)، بإستثناء ثالث سنوات المحطتين

من خالل إرتفاع صبيب الذروة بمحطة دشر الواد التي توجد بالعالية مقارنة ذلك تأكد والهيدرولوجي، 

، 3993باإلمتطاح المرجعي لسنة ث \1م -211مع محطة قصبة تادلة، وذلك بفارق مهم تحدد أعاله في 

 .3933باإلمتطاح المرجعي اليومي لسنة ث \1م -00وأدناه في 

نخلص إذن من خالل نتائج حساب وتتبع المدة الزمنية إلنتشار موجات اإلمتطاح، أنها تتميز بتباين 

 ، حسب الفصولخر ويمكن تفسير ذلك بإختالف خصائص فترات اإلمتطاحوإختالف من إمتطاح آل

 .والشهور

شر الواد المسجلة بمحطة تغاط و دالسنوية العليا اليومية أهم اإلمتطاحات تحديد وإستخالص  -2

 (:2000-1392) وقصبة تادلة

المسجلة بالمجرى الرئيسي لواد السنوية بعدما عملنا على دراسة وتحليل إنتشار اإلمتطاحات اليومية      

، سنعمل خالل هذه المرحلة على تحديد وإستخالص 3994إلى  3924أم الربيع بالفترة الممتدة من 
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صبيب الذروة 

)م³\ث(
المدة الزمنية

المحطات 

الهيدرومترية
السنوات

18/04/1975
26/04/1975
18/04/1975
30/04/1975
18/04/1975
27/04/1975
23/12/1976
31/12/1976
24/12/1976
31/12/1976
25/12/1976
31/12/1976
11/02/1977
21/02/1977
11/02/1977
21/02/1977
10/02/1977
28/02/1977
08/02/1978
21/02/1978
08/02/1978
20/02/1978
08/02/1978
19/02/1978
09/02/1979
24/02/1979
09/02/1979
25/02/1979
10/02/1979
26/02/1979
10/11/1980
19/11/1980
10/11/1980
18/11/1980
11/11/1980
20/11/1980
29/03/1981
10/04/1981
28/03/1981
13/04/1981
29/03/1981
11/04/1981
21/04/1982
03/05/1982
21/04/1982
06/05/1982
22/04/1982
07/05/1982
15/12/1983
27/12/1983
15/12/1983
27/12/1983
14/12/1983
27/12/1983
16/05/1984
30/05/1984
16/05/1984
31/05/1984
16/05/1984
31/05/1984
04/01/1985
13/01/1985
04/01/1985
18/01/1985
05/01/1985
18/01/1985

231 قصبة تادلة

60 تغاط

1985177 دشر الواد

112 قصبة تادلة

39 تغاط

198472 دشر الواد

69,12 قصبة تادلة

37,2 تغاط

198340,4 دشر الواد

125,19 قصبة تادلة

34,4 تغاط

198272,1 دشر الواد

69 قصبة تادلة

25 تغاط

198139 دشر الواد

53 قصبة تادلة

61 تغاط

1980223 دشر الواد

699 قصبة تادلة

259 تغاط

1979691 دشر الواد

378 قصبة تادلة

170 تغاط

1978501 دشر الواد

397 قصبة تادلة

221 تغاط

1977409 دشر الواد

194 قصبة تادلة

78 تغاط

1976207 دشر الواد

215 قصبة تادلة

61 تغاط

1975131 دشر الواد

13/02/1986
24/02/1986
13/02/1986
25/02/1986
13/02/1986
24/02/1986
08/02/1987
18/02/1987
08/02/1987
18/02/1987
09/02/1987
18/02/1987
22/02/1988
04/03/1988
21/02/1988
02/03/1988
22/02/1988
02/03/1988
08/08/1989
14/08/1989
09/08/1989
15/08/1989
09/08/1989
14/08/1989
01/01/1990
07/01/1990
01/01/1990
07/01/1990
01/01/1990
10/01/1990
04/03/1991
11/03/1991
04/03/1991
12/03/1991
04/03/1991
12/03/1991
01/04/1992
11/04/1992
01/04/1992
19/04/1992
01/04/1992
16/04/1992
01/11/1993
07/11/1993
31/10/1993
10/11/1993
31/10/1993
09/11/1993
12/02/1994
26/02/1994
12/02/1994
26/02/1994
14/02/1994
26/02/1994
26/12/1995
31/12/1995
26/12/1995
30/12/1995
26/12/1995
31/12/1995
21/01/1996
09/02/1996
21/01/1996
07/02/1996
21/01/1996
11/02/1996
18/04/1997
29/04/1997
18/04/1997
02/05/1997
18/04/1997

06/05/1997

18/01/1999

28/01/1999

19/01/1999

31/01/1999

23/12/2000

31/12/2000

23/12/2000

31/12/2000

97 تغاط

2000

338 قصبة تادلة

35 تغاط

1999

187 قصبة تادلة

69 تغاط

1997213 دشر الواد

286 قصبة تادلة

735 قصبة تادلة

152 تغاط

1996483 دشر الواد

447 قصبة تادلة

102 تغاط

1995316 دشر الواد

183 قصبة تادلة

41 تغاط

1994109 دشر الواد

322 قصبة تادلة

54 تغاط

1993230 دشر الواد

274 قصبة تادلة

71 تغاط

1992174 دشر الواد

363 قصبة تادلة

96 تغاط

1991245 دشر الواد

299 قصبة تادلة

72 تغاط

1990156 دشر الواد

107 قصبة تادلة

104 تغاط

198957 دشر الواد

316 قصبة تادلة

64 تغاط

1988262 دشر الواد

514 قصبة تادلة

92 تغاط

1987276 دشر الواد

271 قصبة تادلة

70 تغاط

1986191 دشر الواد

اإلمتطاحات المرجعية اليومية المسجلة بواد أم الربيع أيضا، لكن هذه المرة خالل الفترة الممتدة من 

والجدول رقم . شر الواد وقصبة تادلةمحطات هيدرومترية، تغاط ود ثالت، والممثلة ب0222إلى  3992

 :يلخص أهم النتائج ( 94)

 ( 2222-1479)المسجلة بواد أم الربيع  السنوية العليا اإلمتطاحات اليومية(: 79)لجدول رقم ا
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يتبين من خالل النتائج المحصل عليها باإلعتماد على أعلى صبيب ذروة يومي على المستوى      

، (0222-3992)أن المجرى الرئيسي لواد أم الربيع قد سجل خالل المدة الزمنية المدروسة  السنوي،

 01بجميع المحطات الهيدرومترية، بإستثناء محطة دشر الواد التي سجلت  يوميا مهماإمتطاحا  02

على أن أ( 94)كما يتبين إنطالقا من الجدول رقم . 3999إمتطاحا فقط نظرا لتوقف اإلشتغال بها سنة 

 912بصبيب بلغ  قصبة تادلةصبيب ذروة وبالتالي أهم إمتطاح مرجعي قد سجل بهذه الفترة بمحطة 

بجميع المحطات السنوية اليومية  بل سجلت أدنى أهم اإلمتطاحات، وفي المقا3993ث سنة \1م

 .الهيدرومترية بفترة الثمانينات التي عرفت توالي سنوات الجفاف بالمغرب

-1392) تادلة و دشر الواد و بمحطة تغاطالمسجلة  السنوية يوميةاإلمتطاحات الأهم  إنتشارتمثيل  -1

2000:) 

أهم سنعمل على التدقيق والتفصيل أكثر في مراحل تشكل وتطور وإنتشار موجات اإلمتطاحات     

وذلك من عالية المجرى الرئيسي لواد أم  ،0222إلى  3992المسجلة بالفترة الممتدة من السنوية اليومية 

( 919-931)مبيانات رقم وال. محطات هيدرومترية ثالثالربيع إلى سافلته، لكن هذه المرة عبر 

 :ن النتائج المحصل عليهايمثلو( 92)والجدول رقم 

 دشر الواد و تادلة، تغاط و المسجلة بمحطة  أهم اإلمتطاحات اليومية السنوية إنتشار (: 999-919)رقم  مبياناتال

(1392-2000:) 
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من اإلمتطاحات الفيضية إلى الفيضانات المنزلية ( ة مشرع الضحكيعال)ع يم الربأل ىألعلض الحوا : امسالخ قسملا
التشخيص والكارطوغرافيا: غير المرئية  

2021-2020 

 

2021 \لحلو نادية  352  
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فارق صبيب الذروة 

)عالية\سافلة( ب م3\ث
ام اإلنتشار عدد أي تاريخ تسجيل صبيب الذروة

صبيب الذروة 

ب م3\ث
المحطات السنة

70
84

129

-13

188

-12

331
-123

432

8

162

-170

13

30

38

53 27/04/1982 125 قصبة تادلة

26/04/1982 34 تغاط

19821 26/04/1982 72 واد دشر ال

2

03/04/1981 69 قصبة تادلة

03/04/1981 25 تغاط

19811 03/04/1981 39 واد دشر ال

1

13/11/1980 53 قصبة تادلة

13/11/1980 61 تغاط

19801 13/11/1980 223 واد دشر ال

1

14/02/1979 699 قصبة تادلة

14/02/1979 259 تغاط

19791 14/02/1979 691 واد دشر ال

1

13/02/1978 378 قصبة تادلة

12/02/1978 170 تغاط

19781 12/02/1978 501 واد دشر ال

2

16/02/1977 397 قصبة تادلة

15/02/1977 221 تغاط

19771 15/02/1977 409 واد دشر ال

2

29/12/1976 194 قصبة تادلة

26/12/1976 78 تغاط

19763 28/12/1976 207 واد دشر ال

2

22/04/1975 215 قصبة تادلة

21/04/1975 61 تغاط

19752 22/04/1975 131 واد دشر ال

1

 

 

 

 

 
اإلمتطاحات اليومية، المسجلة بواد أم الربيع أهم أن  (919-931)رقم  مبياناتيتبين من خالل ال    

، تميزت بإختالف في الشكل وذلك من محطة ألخرى 0222إلى  3992خالل الفترة الزمنية الممتدة من 

كما أن أغلب هذه . ومن إمتطاح ألخر، وفي بعض الحاالت خالل نفس اإلمتطاح من العالية نحو السافلة

ء والربيع، اللذين يوافقان فترة الوفرة في الموارد المائية، وذلك بمجموع اإلمتطاحات سجل بفصلي الشتا

 .بفصل الصيف إمتطاحا، مقابل إمتطاحين بفصل الخريف وإمتطاح مرجعي واحد 00

خصائص إنتشار اإلمتطاحات اليومية السنوية المسجلة بمحطة تغاط ودشر الواد وقصبة تادلة  ( :92)الجدول رقم 

(1392-2000)  
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3

29

33

40

117

54

121
80

184

238

199

54

-47

50

84

143

149

118

103

100

176

92

68

74

214

131

331

252

144

73

152

241
2000

2 28/12/2000 338 قصبة تادلة

27/12/2000 97 تغاط

22/01/1999 35 تغاط
1999

2 23/01/1999 187 قصبة تادلة

22/04/1997 286 قصبة تادلة

22/04/1997 69 تغاط

19971 22/04/1997 213 واد دشر ال

1

01/02/1996 735 قصبة تادلة

01/02/1996 152 تغاط

19961 01/02/1996 483 واد دشر ال

1

28/12/1995 447 قصبة تادلة

28/12/1995 102 تغاط

19951 28/12/1995 316 واد دشر ال

1

17/02/1994 183 قصبة تادلة

16/02/1994 41 تغاط

19942 17/02/1994 109 واد دشر ال

1

04/11/1993 322 قصبة تادلة

04/11/1993 54 تغاط

19931 04/11/1993 230 واد دشر ال

1

09/04/1992 274 قصبة تادلة

08/04/1992 71 تغاط

19921 08/04/1992 174 واد دشر ال

2

08/03/1991 363 قصبة تادلة

07/03/1991 96 تغاط

19911 07/03/1991 245 واد دشر ال

2

04/01/1990 299 قصبة تادلة

03/01/1990 72 تغاط

19901 03/01/1990 156 واد دشر ال

2

12/08/1989 107 قصبة تادلة

11/08/1989 104 تغاط

19892 12/08/1989 57 واد دشر ال

1

25/02/1988 316 قصبة تادلة

25/02/1988 64 تغاط

19881 25/02/1988 262 واد دشر ال

1

12/02/1987 514 قصبة تادلة

11/02/1987 92 تغاط

19871 11/02/1987 276 واد دشر ال

2

18/02/1986 271 قصبة تادلة

18/02/1986 70 تغاط

19861 18/02/1986 191 واد دشر ال

1

10/01/1985 231 قصبة تادلة

07/01/1985 60 تغاط

19851 07/01/1985 177 واد دشر ال

4

20/05/1984 112 قصبة تادلة

20/05/1984 39 تغاط

19841 20/05/1984 72 واد دشر ال

1

19/12/1983 69 قصبة تادلة

18/12/1983 37 تغاط

19832 19/12/1983 40 واد دشر ال

1
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أهم ، أن هناك إختالف وتباين مجالي وزماني في إنتشار موجات (92)يتبين من خالل الجدول رقم      

، وذلك من محطة (0222-3992)المسجلة بواد أم الربيع بالفترة الزمنية السنوية اإلمتطاحات اليومية 

بإستثناء . ويومين ل المجرى من العالية إلى السافلة، حيث تراوحت في الغالب بين يومألخرى على طو

رفت إنتقال سريع لموجات اإلمتطاح، حيث بلغت جميعها درجة الذروة في نفس ، عيوميةإمتطاحات  9

بلغ  ،اليوم، ومن المحتمل أيضا أن تكون خالل ساعات معينة، لكن بفارق مهم في قيم صبيب الذروة

 بالعالية ومحطة قصبة تادلةتي توجد ث كأعلى فارق في قيم صبيب الذروة بين محطة تغاط ال\1م 201

 .ث كأدنى فارق بينهما\1م 1التي توجد بالسافلة، و 

وجي لواد أم الربيع، مجاليا و وإنطالقا من هذه النتائج، يتأكد مدى إختالف وتعقد السلوك الهيدرول    

األمر الذي ينعكس سلبا على طبيعة وقوة الظواهر الهيدرولوجية التي يشهدها وعلى رأسها . نيازم

 .اإلمتطاحات

-1392)المسجلة بواد أم الربيع  يومية السنويةالخصائص الهيدرومناخية ألهم اإلمتطاحات ال -2

2000:) 

، على مدى تعقد السلوك السنوية بعدما تأكدنا من خالل دراسة وتتبع إنتشار اإلمتطاحات اليومية   

سنعمل في هذه المرحلة على تدقيق الدراسة أكثر والتركيز فقط على أهم . الهيدرولوجي لواد أم الربيع

، وتحديد خصائصها (0222-3992)اإلمتطاحات المرجعية اليومية المسجلة بالفترة الزمنية المدروسة 

. رية اليومية، التي سجلتها نفس المحطات الهيدرومناخيةالمناخية من خالل مقارنتها بقيم التساقطات المط

 :وسيتم ذلك باإلعتماد على معيارين أساسين وهما 

.ذات صبيب ذروة مهم جداالسنوية اإلمتطاحات اليومية  -       

.سافلةال تي يزداد صبيبها كلما إنتقلنا من العالية إلىاليومية ال اإلمتطاحات -       
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 عالقة التساقطات بالصبيب ألهم اإلمتطاحات اليومية السنوية المسجلة بواد أم الربيع ( : 921-997)رقم  اتالمبيان

(1392-2000) 

       
، تأكد من خالل يومياإمتطاحا  34على المعايير التي سبقت اإلشارة إليها، تم تحديد  باإلعتماد        

كما تبين . ، أنها ظهرت نتيجة تساقطات مطرية قوية ومهمة(923-910)رقم  مبياناتالنتائج الممثلة بال

ب الحوض للتساقطات المطرية اليومية، التي يعكسها اإلرتفاع السريع لمنسو ستجابةإأيضا سرعة 

باإلضافة إلى إختالف الشكل، . الصبيب، الذي وصل درجة الذروة بنفس اليوم أو بعد يومين كأبعد حد

حيث يتضح أنه كلما كانت التساقطات المطرية قوية ومركزة بجميع المحطات، إتخذت اإلمتطاحات 

ما بين  بالحاالت التي عرفت طول وإختالف مدة التساقطات المطرية شكال عاديا، والعكس يوميةال

 .مركبة الشكل يوميةالمحطات والتي نتجت عنها إمتطاحات 
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-1390) درنةبواد  المسجلةالسنوية اللحظية اإلمتطاحات  نتشارإ:  ثانيالمحور ال

التحديد والتحليل: (2012  

:مدخل  

، الربيعاليومية بالمجرى الرئيسي لواد أم  تحليل إنتشار اإلمتطاحاتبعدما عملنا على إستخالص و    

 ،سنعمل في هذه المرحلة على دراسة أحد روافده الفرعية وهو حوض درنة. الهيدرولوجي السلوكوفهم 

الذي وقع اإلختيار عليه نظرا لكونه الرافد الوحيد الذي يتوفر على محطتين هيدرومتريتين، واحدة 

 .ا هذا الوادالتي سجله لحظيةال ، وبالتالي سنتمكن من تتبع إنتشار اإلمتطاحاتبالعالية والثانية بالسافلة

تمثل اإلمتطاحات باألحواض الجبلية، التحدي الكبير للساكنة المحلية، التي تتركز بجانب المجرى     

وتتبع إنتشار دراسة  في هذه المرحلة علىولفهم هذه الظاهرة بشكل دقيق، سنركز  .وبسافلة الحوض

وذلك باإلعتماد . جدا اكبير ابشري جبلي يعرف تدخالبحوض السنوية اللحظية أهم اإلمتطاحات وتطور 

تاكزيرت بعالية الحوض  ، محطةهيدرومتريتينالمحطتين ال على معطيات الصبيب اللحظي التي توفرها

ويتجلى الهدف . (0242-4392)سنة  14لمدة  ، وذلكموالي بوزكري بسافلة الحوضمحطة و

إشتغالها وتأثيرها على تشكلها ويات وميكانيزمات لآتحديد وفهم طريقة إنتشارها،  من هذااألساسي 

الوادي من على طول  اكبير ابشري الهيدرولوجي لحوض يعرف تدخال السلوك وبالتالي فهم ،المجال

 .تاكزيرت إلى المصب

 :خصائص حوض درنة تذكير ب -1

، يمتد على (ثاني أكبر األحواض النهرية بالمغرب)ينتمي حوض درنة إلى الحوض الكبير ألم الربيع    

ووحدة جبلية سهل تادلة،  وحدة :يشمل هذا الحوض وحدتين طبوغرافيتين متميزتين. 0كلم 202مساحة 

األطلس المتوسط الجنوبي، وجزء من األطلس الكبير األوسط، تتراوح ارتفاعاته بين تمثل جزء من 

 .م 439م و  0304

تطبعه خاصية  وشبه جاف في السافلة، ،في العالية يتميز حوض درنة بسيادة مناخ شبه رطب     

ملم و  222بين للتساقطات معدل السنوي الالقارية، التي تتجلى في وجود شتاء بارد ورطب، يتراوح 

وذلك مابين عالية وسافلة الحوض، مقابل صيف ( 0244-4394)ملم، حسب السلسلة اإلحصائية  022

يتميز حوض درنة بشبكة مائية ضعيفة  كما .حار وجاف تتخلله في غالب األحيان العواصف الرعدية

الكثافة، تشرف عليها سفوح ذات إنحدار متوسط إلى ضعيف، كلها ظروف سوف تلعب دورا أساسيا في 

على تخزين كمية  ،هذا باإلضافة إلى الخاصية الكارستية التي تعمل من جهة... طبيعة الجريان بهاحديد ت
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المسافة بين المحطات )بالكلم( السلسلة اإلحصائية المحطات الهيدرومترية المجرى المدروس

2015-1970 تاكزيرت

2015-1970 موالي بوزكري
30.17واد درنة

في فصل الصيف وبداية فصل  هاعلى تصريف ،ة ثانيةمهمة من األمطار في فصل الشتاء، ومن جه

 .الخريف

يتميز صبيب حوض درنة سواء في العالية أو السافلة، بتغايرية كبيرة في التوزيع تزداد إرتباطا     

بالنظام الهيدرولوجي، الذي نميز فيه بين فترة الوفرة في الموارد المائية والتي تمتد لسبعة أشهر، وفترة 

 .في الموارد المائية، التي تمتد لستة أشهر، هذا باإلضافة إلى التدخالت البشرية بالمجرى زعجالندرة وال

(Lahlou.N, et al 2018)   

 : يم المحطات الهيدرومترية تقد -2

سنعتمد على معطيات  ،، بحوض يعرف تدخل بشريلحظيةاإلمتطاحات ال وتحليل إنتشار لدراسة     

وموالي الوادي األسفل، الذي توفره المحطتين الهيدرومتريتين، تاكزيرت بعالية  الصبيب اللحظي،

 . (0242-4392)، خالل السلسلة اإلحصائية عند المصب بوزكري بسافلة الحوض

 

 

 خصائص المحطات الهيدرومترية المدروسة(: 76)الجدول رقم 

لحظية باإلعتماد على أعلى اإلمتطاحات الأهم تحديد وإستخالص  مرحلة أولى علىسنعمل في      

تم العمل بعد ذلك على تحديد وإستخراج اإلمتطاحات اللحظية  بالمحطة التي توجد بالعالية، ،صبيب ذروة

العالية بين  والعمل على دراسة وتحليل إنتشارها ماالي سجلت بنفس الفترة بالمحطة التي توجد بالسافلة، 

  .والسافلة

 

 

 

 

 

 

 

موقع المحطات الهيدرومترية بحوض درنة( : 92)الخريطة رقم   

 

 محطة تاكزيرت

 محطة موالي بوزكري
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صبيب الذروة 

ث م³
المدة الزمنية المحطات السنوات

30/12/1970 18:00

31/12/1970 18:00
30/12/1970 18:00

31/12/1970 23:55

2/4/1971 15:00
6/4/1971 08:00

1/4/1971 10:00
6/4/1971 12:00

16/1/1972 11:00

24/1/1972 10:00

16/1/1972 22:00

19/1/1972 10:00

16/1/1973 16:00

28/1/1973 00:00
16/1/1973 16:00
28/1/1973 00:00

26/4/1974 20:00

10/5/1974 20:00

27/4/1974 08:00
5/5/1974 20:00

30/3/1975 08:30
1/4/1975 20:00

30/3/1975 12:00

5/4/1975 08:00

12/4/1976 18:00
15/4/1976 16:00
12/4/1976 12:00

15/4/1976 23:30

23/1/1977 20:00
26/1/1977 12:00

23/1/1977 16:00
30/1/1977 00:00

25/2/1978 08:00

8/3/1978 20:00

26/2/1978 16:00

9/3/1978 12:00

91,5

22,7

52,8

13,3

16,5

86,7

172

59,1

125

33,0

62,0

37,2

81,6

37

71,9

80

82,6

95,6

موالي بوزكري

تاكزيرت

موالي بوزكري
1974

تاكزيرت

1978

1977

1976

تاكزيرت

تاكزيرت

موالي بوزكري

موالي بوزكري

1971

تاكزيرت

موالي بوزكري
1973

تاكزيرت

موالي بوزكري

تاكزيرت

موالي بوزكري
1970

1975

تاكزيرت

1972
موالي بوزكري

تاكزيرت

موالي بوزكري

13/2/1979 16:00

16/2/1979 08:00

13/2/1979 22:00
16/2/1979 08:00

22/3/1980 21:00

23/3/1980 05:30

22/3/1980 18:00

23/3/1980 14:30

29/3/1981 20:00

10/4/1981 00:00

30/3/1981 08:00

10/4/1981 08:00

15/2/1982 20:00

22/2/1982 12:00
16/2/1982 00:00

22/2/1982 12:00

17/2/1983 20:00
27/2/1983 00:00

17/2/1983 23:30

27/2/1983 16:00
2/5/1984 12:00

4/5/1984 16:00

2/5/1984 12:00
4/5/1984 20:00

5/1/1985 18:30

6/1/1985 21:00

5/1/1985 16:00

10/1/1985 08:00

7/3/1986 20:30

12/3/1986 08:00

7/3/1986 20:00

12/3/1986 08:00

11/2/1987 00:00

3/3/1987 12:00

11/2/1987 08:00

28/2/1987 20:00

14/9/1988 20:00

15/9/1988 20:00

14/9/1988 20:00

15/9/1988 20:00

تاكزيرت

موالي بوزكري
1988

موالي بوزكري
1987

تاكزيرت

موالي بوزكري
1986

تاكزيرت

موالي بوزكري
1985

تاكزيرت

موالي بوزكري
1984

18,5

119,0

119

40,6

32,8

24,9

19,8

15,3

9,86

13,9

11,2

69

66,7

56

57,7

258

416

35,9

تاكزيرت

تاكزيرت

موالي بوزكري
1983

تاكزيرت

موالي بوزكري
1982

1980

1979

تاكزيرت

موالي بوزكري
1981

تاكزيرت

موالي بوزكري

تاكزيرت

موالي بوزكري

129

66,7

:دوافع إختيار حوض واد درنة للدراسة  -9  

لقد وقع اإلختيار على حوض درنة بإعتباره الحوض الفرعي الوحيد الذي يتوفر على محطتين     

هذا . وهو الشرط األساسي لدراسة إنتشار اإلمتطاحات هيدرومتريتن، واحدة بالعالية والثانية بالسافلة،

باإلضافة إلى كونه موذجا لألحواض الفرعية التي تعرف تدخال كبيرا لإلنسان بالمجرى، حيث يعرف 

سحب وتحويل موارد مائية مهمة جدا في العالية، ويستقبل موارد مائية إضافية بسافلة الحوض، نتيجة 

وبالتالي . القادمة من أفورار Dية التي تصب في المجرى، أهمها القناة وجود مجموعة من القنوات المائ

 .فالمحطتين الهيدرومتريتين يمكن أن تسجال في غالب األحيان صبيبا ال عالقة له بخاصية اإلنتشار

 (:2012-1390)المسجلة بواد درنة اللحظية تحديد وإستخالص اإلمتطاحات  -9
 

من النتائج المحصل عليها باإلعتماد على أعلى صبيب ذروة، سجل حوض درنة خالل المدة  إنطالقا     

 .لحظيإمتطاح  14، بمحطتي تاكزيرت وموالي بوزكري (0242-4392)الزمنية المدروسة 

( 2012-1390)اإلمتطاحات اللحظية المسجلة بواد درنة  ( :99)الجدول رقم   
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3/4/1989 16:00

17/4/1989 08:00

3/4/1989 12:00

23/4/1989 08:00

9/12/1990 04:30

12/12/1990 16:00

8/12/1990 20:00

13/12/1990 08:00

12/3/1991 19:00

21/3/1991 08:00

12/3/1991 20:00

21/3/1991 08:00

3/4/1992 16:00

14/4/1992 12:00

3/4/1992 20:00

14/4/1992 08:00

13/11/1993 16:00

18/11/1993 08:00

15/11/1993 04:00

17/11/1993 12:00

27/10/1994 20:00

29/10/1994 08:00

28/10/1974 12:00

1/11/1974 20:00

27/12/1995 20:00

31/12/1995 08:00

28/12/1995 01:30

30/12/1995 08:00

22/1/1996 20:00

16/2/1996 08:00

28/1/1996 08:00

5/2/1996 20:00

2/1/1997 21:00

3/1/1997 15:30

1/1/1997 20:00

3/1/1997 14:00

2/2/1998 20:00

18/2/1998 08:00

2/2/1998 20:00

18/2/1998 20:00

1/1/1999 04:00

3/1/1999 16:00

01/01/1999 08:00

03/01/1999 12:00

26/12/2000 12:00

29/12/2000 00:00

26/12/2000 23:00

29/12/2000 20:00

23/11/2002 20:00

30/11/2002 16:00

23/11/2002 16:00

26/11/2002 20:00

8/12/2003 20:00

17/12/2003 12:00

8/12/2003 20:00

17/12/2003 16:00

تاكزيرت

موالي بوزكري
1989

385,6

387,5

70

109

78,9

191

129

164

520

307,2

190,4

137,1

115

40,1

52,6

تاكزيرت

تاكزيرت

موالي بوزكري

تاكزيرت

موالي بوزكري
1991

تاكزيرت

موالي بوزكري
1990

2003

2000

تاكزيرت

2002
موالي بوزكري

موالي بوزكري

1999

موالي بوزكري

تاكزيرت

تاكزيرت

موالي بوزكري

تاكزيرت

55,1

52,6

116

74,4

تاكزيرت

موالي بوزكري

موالي بوزكري
1992

تاكزيرت

موالي بوزكري

1994

1997

94,1

75,3

تاكزيرت

موالي بوزكري

1996

134

126

119

10,1

103

125

165

تاكزيرت

1993
موالي بوزكري

1998

تاكزيرت

1995
موالي بوزكري

2/5/2004 16:00

10/5/2004 08:00

2/5/2004 20:00

10/5/2004 16:00

27/2/2005 16:00

18/3/2005 16:00

1/3/2005 00:00

18/3/2005 12:00

27/9/2006 00:00

18/10/2006 00:00

28/9/2006 20:00

13/10/2006 08:00

22/11/2007 03:00

22/11/2007 21:00

22/11/2007 04:30

24/11/2007 04:00

3/1/2008 21:30

5/1/2008 18:00

4/1/2008 02:30

8/1/2008 16:00

29/9/2009 16:00

30/9/2009 10:00

29/9/2009 20:00

30/9/2009 16:00

8/3/2010 20:00

15/3/2010 00:00

7/3/2010 13:00

12/3/2010 20:00

19/11/2011 20:00

29/11/2011 16:00

20/11/2011 00:00

30/11/2011 23:59

30/10/2012 19:00

4/11/2012 08:00

30/10/2012 20:00

5/11/2012 16:00

3/4/2013 20:00

17/4/2013 08:00

3/4/2013 20:00

17/4/2013 08:00

28/11/2014 07:00

3/12/2014 08:00

28/11/2014 08:00

3/12/2014 08:00

18/1/2015 12:00

30/1/2015 12:00

18/1/2015 00:00

3/2/2015 12:00

286

197,5

219,3

114,0

671,2

370,8

110,4

39,9

2,8

23,3

48,8

38,9

167

105,7

286

269,1

200,2

292,6

74,7

87,2

تاكزيرت

موالي بوزكري

172,4

154,8

159

113,7

تاكزيرت

موالي بوزكري

تاكزيرت

موالي بوزكري

تاكزيرت

موالي بوزكري

تاكزيرت

موالي بوزكري

تاكزيرت

موالي بوزكري

تاكزيرت

موالي بوزكري

تاكزيرت

موالي بوزكري

تاكزيرت

موالي بوزكري

تاكزيرت

تاكزيرت

موالي بوزكري

2015

موالي بوزكري

تاكزيرت

موالي بوزكري

2006

2005

2004

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007
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ث \9م 494.0ب  على صبيب ذروة سجل بمحطة تاكزيرت أأن  ،(99)يتبين من خالل الجدول رقم     

، أي بفارق 4392ث سنة 9م 49.9دنى صبيب ذروة بنفس المحطة في أ، بينما تحدد 0242سنة 

 4399فقد سجلت أعلى صبيب ذروة لحظي سنة  أما بالنسبة لمحطة موالي بوزكري. ث\9م 429.3

، وذلك بفارق 4390ث سنة 9م 3.94ث، وقد تحدد أدنى صبيب ذروة في \9م 144والذي تحدد في 

أن أهم اإلمتطاحات أيضا، كما تبرز النتائج المحصل عليها . ث مقارنة بأعلى صبيب ذروة9م 124.41

المناخية التي إزدادت حدتها  ايريةيتأكد تأثير التغقد سجلت خالل العشر سنوات األخيرة، وهنا  لحظيةال

 .في السنوات األخيرة

-1390) موالي بوزكريوتاكزيرت بمحطة المسجلة السنوية اللحظية  اإلمتطاحات إنتشارتمثيل  -2

2012):  

 متطاحات لتدقيق الدراسة سنعمل في هذه المرحلة على دراسة وتحليل تطور وإنتشار موجات اإل     

 :المسجلة بواد درنة وذلك عبر مرحلتين السنوية اللحظية 

، التي تحققت بها خاصية السنوية عملنا خاللها على تحديد جميع اإلمتطاحات اللحظية :المرحلة األولى 

 .اإلنتشار الطبيعي لموجات اإلمتطاح عالية سافلة ولم تتأثر بالتدخالت البشرية بالمجرى

بفعل التدخل  التي عرفت خلل في اإلنتشارالسنوية تحليل ودراسة اإلمتطاحات اللحظية  :المرحلة الثانية 

البشري بالمجرى، بحيث ظهرت اإلمتطاحات بالعالية بمحطة تاكزيرت بصبيب ذروة مرتفع، لكنها لم 

 . تتطور بحيث تراجعت بإتجاه السافلة

محطة تاكزيرت ما بين إلنتشار التي تحققت بها خاصية االسنوية تحديد اإلمتطاحات اللحظية  -2-1

  (:2012-1390)وموالي بوزكري 

 

التي تحققت بها خاصية اإلنتشار الطبيعي ما بين المحطتين السنوية تحدد عدد اإلمتطاحات اللحظية      

 42إمتطاحا مرجعيا من أصل  03الهيدرومتريتين، تاكزيرت بالعالية وموالي بوزكري بالسافلة في 

 :يلخص أهم خصائص إنتشار وتطور موجات هذه اإلمتطاحات ( 90)رقم والجدول . إمتطاحا
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فارق صبيب الذروة 

)عالية\سافلة( ب م3\ث

سرعة موجة اإلمتطاح 

)Km/h(

مدة اإلنتشار ب 

)h/mn(

تاريخ تسجيل صبيب 

الذروة

صبيب الذروة ب 

م3\ث
المحطات السنة

92,4 30دقيقة    
4/1/08 6:00 200,2 تاكزيرت

2008
4/1/2008 06:30 292,6 km/min 1موالي بوزكري

12,5 137 ساعة و30 دقيقة
2/5/04 23:30 74,7 تاكزيرت

2004
8/5/2004 16:00 87,2 h/km 21موالي بوزكري

1,9 3 ساعات و30 دقيقة
10/12/03 6:30 385,6 تاكزيرت

2003
10/12/2003 10:00 387,5 9,14موالي بوزكري

12,5 5 ساعات و30 دقيقة
1/1/99 18:30 40,1 تاكزيرت

1999
02/01/1999 00:00 52,6 5,69موالي بوزكري

29,0 5 ساعات
12/1/1996 23:00 103 تاكزيرت

1996
13/1/1996 04:00 132 موالي بوزكري

6,03

22,0 3 ساعات
28/12/95 9:00 103 تاكزيرت

1995
28/12/1995 12:00 125 موالي بوزكري

10,05

18,6 3 ساعات و30 دقيقة
1/3/1994 08:00 41,6 تاكزيرت

1994
1/3/1994 11:30 60,2 9,14موالي بوزكري

40,6 4 ساعات و30 دقيقة
15/11/93 9:00 74,4 تاكزيرت

1993
15/11/1993 13:30 115 7,01موالي بوزكري

37,1 3 ساعات
5/4/92 8:00 78,9 تاكزيرت

1992
5/4/1992 11:00 116 10,05موالي بوزكري

39,0 8 ساعات
13/3/91 1:00 70 تاكزيرت

1991
13/3/1991 09:00 109 3,77موالي بوزكري

35,0 3 ساعات
9/12/90 10:00 129 تاكزيرت

1990
9/12/1990 13:00 164 موالي بوزكري

10,05

26,0 3 ساعات و30 دقيقة
10/4/1989 06:30 165 تاكزيرت

1989
10/4/1989 10:00 191 9,14موالي بوزكري

23,3 3 ساعات
25/2/1988 10:00 72,6 تاكزيرت

1988
25/2/1988 13:00 95,9 موالي بوزكري

10,05

158,0 6 ساعات
11/2/87 11:30 258 تاكزيرت

1987
11/2/1987 17:30 416 موالي بوزكري

5,02

1,7 7 ساعات 30 دقيقة
8/3/86 1:30 56 تاكزيرت

1986
8/3/1986 09:00 57,7 4,13موالي بوزكري

3,6 4 ساعات
20/5/1984 08:30 27,5 تاكزيرت

1984
20/5/1984 12:30 31,1 7,54موالي بوزكري

0,0 3 ساعات و30 دقيقة
14/2/79 10:00 119,0 تاكزيرت

1979
14/2/1979 13:30 119 موالي بوزكري

9,14

13,0 5 ساعات
27/2/78 8:00 82,6 تاكزيرت

1978
27/2/1978 13:00 95,6 6,03موالي بوزكري

8,1 30دقيقة    
24/1/77 8:00 71,9 تاكزيرت

1977
24/1/1977 08:30 80 موالي بوزكري

1 km/min

31,6 5 ساعات و30 دقيقة
6/2/1976 05:00 25,9 تاكزيرت

1976
6/2/1976 10:30 57,5 5,69موالي بوزكري

30,1 6 ساعات
31/3/75 1:00 22,7 تاكزيرت

1975
31/3/1975 07:00 52,8 5,02موالي بوزكري

54,3 9 ساعات 
28/04/1974 20:00 37,2 تاكزيرت

1974
29/4/1974 05:00 91,5 3,35موالي بوزكري

29,0 ساعة و 30 دقيقة
17/1/73 8:00 33,0 تاكزيرت

1973
17/1/1973 09:30 62,0 23,20موالي بوزكري

65,9 3 ساعات
17/1/72 8:00 59,1 تاكزيرت

1972
17/1/1972 11:00 125 10,05موالي بوزكري

85,3 3 ساعات
3/4/71 9:00 86,7 تاكزيرت

1971
3/4/1971 12:00 172 موالي بوزكري

10,05

3,2 9 ساعات 
30/12/70 21:00 13,3 تاكزيرت

1970
31/12/1970 06:00 16,5 موالي بوزكري

3,35

إنتشار موجات اإلمتطاحات اللحظية السنوية المسجلة بمحطة تاكزيرت وموالي بوزكري( : 77) الجدول رقم   

(1472-2219) 
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أن أغلب اإلمتطاحات  ،(991-930)رقم  مبياناتوال( 90)تبرز النتائج المحصل عليها بالجدول رقم     

اللحظية التي تحققت بها خاصية اإلنتشار الطبيعي، تميزت بالسرعة في إنتقال موجات اإلمتطاح ما بين 

دقيقة  12وقد تراوحت مدة اإلنتشار ما بين . محطة تاكزيرت بالعالية ومحطة موالي بوزكري بالسافلة

ساعات كأطول مدة  9و  .في الدقيقةكلم  3، وأسرع موجة إمتطاح، حيث توافق كأقصر مدة زمنية

مع األخذ بعين اإلعتبار المسافة المهمة مابين المحطتين في الساعة، كلم  1312بسرعة زمنية، 

كلم، بإستثناء اإلمتطاح المرجعي لشهر ماي  12439، والتي تتحدد كما سبقت اإلشارة في الهيدرومتريتين

ساعة في  03، تحددت سرعته في ويلة في اإلنتشارأيام، وبالتالي إستغرق مدة ط 2والذي دام  0224

 .الكلم الواحد، وبالتالي يعتبر أبطأ إمتطاح مسجل بالحوض خالل المدة الزمنية المدروسة
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 اللحظية المسجلة بمحطة تاكزيرت وموالي بوزكري إنتشار موجات اإلمتطاحات (:  777-792)رقم  مبياناتال

 (1472-2219) 

 

في فارق قيم  اكبير اإختالف ،(999-920)رقم  مبياناتوال( 90)كما نسجل من خالل الجدول رقم     

 ك، وذل3909فبراير  33ث باإلمتطاح اللحظي ليوم \1م 320صبيب الذروة ما بين المحطتين، بلغ أعاله 

، خالل مدة زمنية 3903مارس  0ث باإلمتطاح اللحظي ليوم \1م 349ساعات، وأدناه  3في ظرف 

نفس صبيب الذروة باإلمتطاح بينما سجلت المحطتين الهيدرومتريتين . دقيقة 12ساعات و  9تحددت في 

 .دقيقة 12ساعات و  1، بفارق 3999فبراير  34المرجعي اللحظي ليوم 

بواد  تظهر إذن نتائج تتبع وحساب المدة الزمنية إلنتشار موجات اإلمتطاحات المرجعية اللحظية    

 ،اإلمتطاحاتائص فترات ظهور وتشكل ، وذلك حسب خصيندرنة، أنها تتميز بتابين وإختالف كبير

فيضانات من التنبؤ بظهور ال لكن على العموم فدراسة وتتبع إنتشار اإلمتطاحات اللحظية سيمكننا

بالسافلة، وذلك بحساب المدة الزمنية المرجعية التي يستغرقها اإلمتطاح مابين محطة تاكزيرت بالعالية 

 السلوكعلى  المجرى وإنعكاسهدخل البشري المستمر بدون إغفال التوموالي بوزكري بالسافلة، هذا 

 .الهيدرولوجي لواد درنة، وهذا ما سنتطرق له في المرحلة الموالية

 

حظية السنوية التي تحققت بها خاصية لالخصائص الهيدرومناخية ألهم اإلمتطاحات ال -2-2

 (:2012-1390)اإلنتشار ما بين محطة تاكزيرت وموالي بوزكري 

 
اإلمتطاحات اللحظية السنوية التي تحققت بها خاصية اإلنتشار مابين للتفصيل أكثر في خصائص أهم     

محطة تاكزيرت وموالي بوزكري، كان البد من مقارنتها بالتساقطات المطرية اللحظية لنفس المحطات 

إال أنه أمام غياب هذه المعطيات، وإلعطاء فكرة تقريبية عن طبيعة الخصائص المناخية . الهيدرومناخية

لحاالت، إعتمدنا على معطيات التوزيع المجالي للتساقطات المطرية اللحظية، المستخلصة من ألهم هذه ا

وبما أنه يسمح بإستخالص . ، المركز الفرنسي للهيدرولوجيا وعلم الطقسCHRS-Data Portal))موقع 

حظي فقط، فقد تم االقتصار على ثالث إمتطاحات فقط، اإلمتطاح الل 0222المعطيات إبتداءا من سنة 

التي تميزت بخاصية اإلنتشار  0222، بإعتبارها الحاالت الوحيدة بعد 0220و  0224و  0221

 (.الطبيعي عالية سافلة
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عالقة التساقطات بالصبيب ألهم اإلمتطاحات اللحظية السنوية التي تحققت بها خاصية ( :  772-777)رقم  اتالمبيان

 (2219-1472)ما بين محطة تاكزيرت وموالي بوزكري  اإلنتشار

و  0221، أن اإلمتطاحات اللحظية السنوية، لسنة (902-990)يتبين إنطالقا من المبيانات رقم         

، قد حدثت نتيجة تساقطات مطرية مهمة ومسترسلة مع توالي أيام التساقط، والتي 0220و  0224

يتبين أيضا إنطالقا من النتائج المحصل عليها سرعة إستجابة حوض  كما. تترواح بين يومين وثالث أيام

درنة للتساقطات المطرية اللحظية، وذلك بفعل تداخل مجموعة من العوامل أهما الطبوغرافيا، قوة 

اإلرتفاعات وشدة اإلنحدارات، باإلضافة إلى ضعف الغطاء النباتي، الذي يسرع بدوره الجريان، ويتأكد 

 . تفاع الصبيب وأيضا سرعة إنتقال موجات اإلمتطاح ما بين العالية والسافلةذلك من خالل إر

 

محطة تاكزيرت ما بين اإلنتشار في تميزت بعدم التجانس  التي السنوية تحديد اإلمتطاحات اللحظية -6

(:2012-1390)وموالي بوزكري   

في اإلنتشار  غياب التجانسعرفت كلها  إمتطاحا لحظيا، 39عملنا من خالل هذه المرحلة على تحديد     

حيث أن أعلى القيم سجلت بالعالية وتراجعت ما بين محطة تاكزيرت بالعالية وموالي بوزكري بالسافلة، 

يمثالن بشكل دقيق خصائص إنتشار هذه ( 999-903)رقم  مبياناتوال( 99)والجدول رقم بالسافلة، 

 :اإلمتطاحات 
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-45,3 30 دقيقة
19/1/15 11:30 159 تاكزيرت

2015
19/1/2015 12:00 113,7 موالي بوزكري

-17,6 2 ساعات 
28/11/14 12:00 172,4 تاكزيرت

2014
28/11/2014 14:00 154,8 موالي بوزكري

-88,5 5 ساعات 
5/4/13 15:30 286 تاكزيرت

2013
5/4/2013 20:00 197,5 موالي بوزكري

-16,9 5 ساعات 
31/10/12 8:00 286 تاكزيرت

2012
31/10/2012 13:00 269,1 موالي بوزكري

-61,3 7 ساعات 
21/11/11 3:00 167 تاكزيرت

2011
21/11/2011 08:00 105,7 موالي بوزكري

-300,4 10 ساعات 
9/3/10 0:00 671,2 تاكزيرت

2010
9/3/2010 10:30 370,8 موالي بوزكري

-105 5 ساعات و30 دقيقة
29/9/09 21:00 219,3 تاكزيرت

2009
30/9/2009 02:30 114,0 موالي بوزكري

-10 18 ساعة
22/11/07 9:00 48,8 تاكزيرت

2007
23/11/2007 03:00 38,9 موالي بوزكري

-70,5 8 ساعات 
4/3/05 19:00 110,4 تاكزيرت

2005
5/3/2005 03:00 39,9 موالي بوزكري

-213 5 ساعات و30 دقيقة
25/11/02 6:00 520 تاكزيرت

2002
25/11/2002 11:30 307,2 موالي بوزكري

-4 9 ساعات و30 دقيقة
25/12/2001 00:30 19,16 تاكزيرت

2001
25/12/2001 10:00 14,8 موالي بوزكري

-53,3 9 ساعات 
27/12/00 14:00 190,4 تاكزيرت

2000
27/12/2000 23:00 137,1 موالي بوزكري

-2,5 5 ساعات و30 دقيقة
3/2/98 9:30 55,1 تاكزيرت

1998
3/2/1998 15:00 52,6 موالي بوزكري

-19 2 ساعات و30 دقيقة
3/1/97 6:00 94,1 تاكزيرت

1997
3/1/1997 08:30 75,3 موالي بوزكري

في اإلنتشار ما بين محطة تاكزيرت  التي تميزت بعدم التجانساإلمتطاحات اللحظية خصائص (: 74)الجدول رقم 

 (2219-1472)وموالي بوزكري 

 

    

( 999-903)رقم  مبيانات، والممثلة بال(99)يتأكد من خالل النتائج المحصل عليها بالجدول رقم     

ي لواد درنة يعرف الذي تبين لنا من خالله أن المجرى الرئيس أيضا، ما تم التوصل إليه بالعمل الميداني،

فارق صبيب الذروة 

)عالية\سافلة( ب م3\ث

مدة اإلنتشار ب 

)h/mn(

تاريخ تسجيل صبيب 

الذروة

صبيب الذروة ب 

م3\ث
المحطات السنة

-2,3 43 ساعة
5/1/85 22:00 69 تاكزيرت

1985
7/1/1985 17:00 66,7 موالي بوزكري

-2,7 14 ساعة
18/2/83 20:00 13,9 تاكزيرت

1983
19/2/1983 10:00 11,2 موالي بوزكري

-5,44 16 ساعة
16/2/82 16:00 15,3 تاكزيرت

1982
17/2/1982 08:00 9,86 موالي بوزكري

-5,1 4 ساعات 
31/3/81 8:00 24,9 تاكزيرت

1981
31/3/1981 12:00 19,8 موالي بوزكري

-7,8 5 ساعات و30 دقيقة
23/3/80 1:30 40,6 تاكزيرت

1980
23/3/1980 07:00 32,8 موالي بوزكري
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، ...(الزراعة، السقي، تربية الماشية،)، نظرا إلرتباط جل األنشطة البشرية بالمجرى تدخل بشري كبير

. باإلضافة إلى سحب وتحويل موارد مائية مهمة في بعض األحيان، سواء داخل الحوض أو خارجه

الهيدرولوجي للمجرى، وهذا ما تؤكده نتائج إنتشار موجات  السلوكفي  األمر الذي يؤدي إلى خلل

 .(999-903)رقم  مبياناتالب الممثلة  اإلمتطاحات اللحظية
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مابين محطة تاكزيرت وموالي في إنتشار تميزت بعدم التجانس  اإلمتطاحات اللحظية التي(:  744-771)رقم  مبياناتال

 (2219-1472)بوزكري 

في قيم صبيب الذروة، مابين محطة  امهم اسلبي ا، سجلت كلها فارق39يتبين أن اإلمتطاحات اللحظية      

، حيث 0232مارس  9ث بإمتطاح \1م -12244بالعالية وموالي بوزكري بالسافلة، بلغ أعاله  تاكزيرت

ث بمحطة \1م 19240ليال و  30ث على الساعة \1م 39340وصل صبيب الذروة بمحطة تاكزيرت 

بينما تحدد أدنى فارق سلبي بين المحطتين . موالي بوزكري على الساعة العاشرة والنصف صباحا

هذا مع تسجيل إختالف وتباين أيضا في المدة الزمنية المستغرقة في . ث\1م -041تين في الهيدرومتري

 .دقيقة 12ساعة وأقصرها في  41اإلنتشار، والتي تحدد أطولها في 

 2212حالة إمتطاح خالل فصل الشتاء ( : 49-49) لوحة صور رقم 
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 2012مصطفى ترى : المصدر

 

نستنتج إذن من خالل كل هذه النتائج أن التدخل البشري الكبير بالمجرى الرئيسي لواد درنة، سيقف      

بؤ الدقيق بخطر حدوث اإلمتطاحات، وربما الفيضانات في نعائقا في الكثير من األحيان أمام التتبع والت

 .لمثل هذه الظواهر تتعرضبعض الحاالت بسافلة الحوض، التي 

في تميزت بعدم التجانس التي  للحظية السنويةالهيدرومناخية ألهم اإلمتطاحات االخصائص  -6-1

 (:2012-1390)اإلنتشار ما بين محطة تاكزيرت وموالي بوزكري 

بعدما عملنا في المرحلة السابقة على تحديد الخصائص المناخية لإلمتطاحات اللحظية، التي تميزت     

عمل خالل هذه المرحلة أيضا على تحديد الخصائص المناخية ألربع إمتطاحات بخاصية اإلنتشار، سن

لحظية، تميزت بعدم التجانس في اإلنتشار ما بين العالية والسافلة، وهي اإلمتطاحات اللحظية لسنة 

وذلك باإلعتماد على معطيات التوزيع المجالي للتساقطات . 0231و  0232و  0220و  0222

تمثل طبيعة العالقة بين التساقطات المطرية اللحظية والصبيب ( 021-022)ت رقم المطرية، والمبيانا

 :اللحظي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عالقة التساقطات بالصبيب ألهم اإلمتطاحات اللحظية السنوية التي تميزت بعدم التجانس ( :  727-722)رقم  اتالمبيان

 (2219-1472) اإلنتشار ما بين محطة تاكزيرت وموالي بوزكري في
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، أن اإلمتطاحات اللحظية (021-022)يتبين من خالل النتائج المحصل عليها بالمبيانات رقم 

السنوية األربعة التي تمثل الحاالت التي تميزت بعدم التجانس في اإلنتشار مابين محطة تاكزيرت بالعالية 

ت المطرية، ويتأكد ذلك من ومحطة موالي بوزكري بالمصب، حدثت نتيجة طول وإختالف مدة التساقطا

خالل الشكل المركب الذي إتخذته هذه اإلمتطاحات، والتي عرفت في البداية بطأ في سرعة صعود 

إال أن أهمية وتوالي التساقطات المطرية التي دامت ما بين يومين وثالث أيام تقريبا، ساهم في . الصبيب

بمحطة تاكزيرت، التي توجد بعالية الحوض، إرتفاع الصبيب إلى درجة الذروة، إلى مستويات قياسية 

ث بمحطة موالي بوزكري، أي بفارق \³م 09240، مقابل 0232ث سنة \³م 39340وقد بلغ أعالها 

 .ث\³م -12244
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 حادي عشرخالصة الفصل ال

اليومية  نخلص من خالل هذا الفصل الذي عملنا من خالله على دراسة وتتبع إنتشار اإلمتطاحات   

 :اللحظية بواد درنة، إلى ما يلي اإلمتطاحات بالمجرى الرئيسي لواد أم الربيع و

تبين لنا من خالل النتائج المحصل عليها أن إنتشار :  الرئيسي لواد أم الربيع المجرى على مستوى

، (3999-3924)خالل السلسلة اإلحصائية  اإلمتطاحات اليومية مابين محطة دشر الواد وقصبة تادلة،

كما أن إنتقال موجات اإلمتطاح مابين العالية والسافلة، كان واضحا حيث بلغت . كان سريعا نوعا ما

 .جميعها درجة الذروة بنفس اليوم

، فقد تبين أن ثالث، والتي تضم المحطات الهيدرومترية ال(0222-3992)بالنسبة للفترة الممتدة من  -  

ك إختالف وتباين مجالي وزمني في إنتشار موجات اإلمتطاحات اليومية، وذلك من محطة ألخرى هنا

 9أيام، بإستثناء  9على طول المجرى، من العالية إلى السافلة، حيث تراوحت في الغالب بين يوم و

لكن إمتطاحات عرفت إنتقال سريع لموجات اإلمتطاح، حيث بلغت جميعها درجة الذروة في نفس اليوم 

محطة تغاط التي توجد بالعالية  ث كأعلى فارق بين\1م 201بفارق مهم في قيم صبيب الذروة، الذي بلغ 

 .بينهما ث كأدنى فارق\1م 1بالسافلة، و قصبة تادلةومحطة 

التي  تبين لنا من خالل النتائج المحصل عليها، أن أغلب اإلمتطاحات اللحظية، :على مستوى واد درنة 

تحققت بها خاصية اإلنتشار الطبيعي دون تأثير التدخل البشري، تميزت بالسرعة في إنتقال موجات 

خد بعين اإلعتبار المسافة بين المحطتين والتي تحددت في اإلمتطاح مابين العالية والسافلة، مع األ

 كلم في الدقيقة، 3حيث توافق  ،دقيقة كأقصر مدة زمنية 12وقد ترواحت مدة اإلنتشار بين . كلم 12.49

 .كلم في الساعة 1412، بسرعة ساعات كأطول مدة زمنية 9و

الهيدرولوجي لواد درنة، حيث سجلنا  السلوككما إتضح تأثير التدخل البشري بالمجرى وإنعكاسه على  -

قيم  في اإلنتشار مابين المحطتين، حيث سجلت أعلى بعدم التجانسكلها  تميزتإمتطاحا لحظيا،  39

 .الذروة بالعالية

، سيمكننا من التنبؤ بظهور الفيضانات لكن على العموم فدراسة وتتبع إنتشار موجات اإلمتطاحات    

بالسافلة، وذلك بحساب المدة الزمنية المرجعية التي تستغرقها اإلمتطاحات ما بين محطة وأخرى من 

 .العالية نحو السافلة
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 رئيةمن اإلمتطاحات النهرية إلى الفيضانات المنزلية غير الم: الفصل الثاني عشر 

والكارطوغرافيا شخيصالت: بالحوض األعلى ألم الربيع  

:مقدمة الفصل   

أصبح موضوع مخاطر الفيضانات يكتسي أهمية بالغة أكثر من أي وقت مضى في الدراسات المجالية   

لهذا نهدف من خالل هذا . التي تخترقها األودية والشعاب بالمغربللمراكز الحضرية وشبه الحضرية، 

من الفيضانات الحضرية المرتبطة دائما باألودية، لكنها تحدث بشكل  مختلفالفصل إلى تشخيص نوع 

غير مباشر، بمعنى ال تنتج عن الخروج المباشر والمرئي للماء من المجرى، عند وصوله لمستويات 

التي تعمل على منع خروج منسوب مياه الواد وقوة عن إرتفاع  ر مرئي ناتجبل تحدث بشكل غي ،عليا

تعرض المنازل للغمر تراكم المياه ووبالتالي  المياه العادمة، ومياه األمطار عبر شبكات التصريف،

 .، خاصة الطوابق األرضية وتحت أرضيةالمائي

المرئية نات النهرية المنزلية غيرالفيضا لهذا سنركز في هذا الفصل على دراسة وتحليل ظاهرة    

، بالمجاالت الحضرية المدروسة، والمثمتلة في مدينتي خنيفرة بعالية الحوض وتادلة (باشرةالمغير)

بالسافلة، من خالل تحديد المصادر األساسية للفيضانات، وكذا تحديد األماكن واألحياء المعرضة لخطر 

 .ى السكان وأنشطتهم، وعلى التجهيزات والبنيات التحتيةهذه الظاهرة، وبالتالي إبراز إنعكاساتها عل

I.  النهرية غير المباشرة تعريف الفيضانات: Les inondations indirect  

من بين أنواع الفيضانات، وأكثرها تأثيرا على اإلنسان،  تعتبر الفيضانات النهرية غير المباشرة    

من الفيضانات ينتشر بشكل كبير بفرنسا، وبالضبط  وبالرجوع إلى البيبليوغرافيا وجدنا أن هذا النوع

، حيث تختلف بإختالف العوامل لهذا النوع من الفيضانات اإال أنه  لم نجد تعريف ،ليون وباريس تيبمدين

ا على هتكزنا في تحديدها وفهمرلهذا إ. والخصائص المناخية والهيدرولوجية، باإلضافة إلى البنية التحتية

لمقابالت الشفهية مع الساكنة المجاورة لواد أم الربيع بكل من مدينة خنيفرة ومدينة وا، العمل الميداني

الذي تبين لنا من خالله أن هذا النوع من الفيضانات ال تسجل بكل المناطق بل تظهر قصبة تادلة، و

 :بمناطق معينة، نتيجة توفر مجموعة من الشروط، يمكن تلخيصها في ما يلي 

 .الت سكنيةاى المائي لمجإختراق المجر -     

 .إرتباط قنوات الصرف الصحي لهذه المجاالت السكنية بالمجرى المائي -     

 .إرتباط قنوات تصريف مياه األمطار لهذه المجاالت بالمجرى المائي -     

 .بالمجرى الرئيسي للواد، أي في حالة اإلمتطاح أو الفيضإرتفاع مستويات الماء  -     
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 (.األقبية)تحت أرضية األرضية والطبقات وجود  -     

     - ... 

 

تقربنا نوعا ما ( 6-5)واألشكال رقم     

من فهم شروط ومراحل ظهور هذا 

النوع من الفيضانات التي تنشط بشكل 

كبير بالمجاالت الحضرية، حيث إلى 

جانب الفيضانات النهرية المباشرة، 

(Les inondations direct ) المتمثلة

المجرى بعد  عنروج الماء في خ

تجاوزه عتبة الملء في الحاالت 

الهيدرولوجية القصوى، تحدث بشكل 

 ضمني الفيضانات غير المباشرة،

(Les inondations indirect) 

الناتجة بدورها عن إرتفاع منسوب 

الماء بالمجرى إلى درجة تتجاوز 

 فتحات قنوات التصريف، نظرا

مياه تعمل على منع تصريف لسرعتها  

أو مياه ، قنوات الصرف الصحي

 أو إنسداد فوهات قنواتاألمطار، 

 

شبكة داخل لمياه تدريجي لوبالتالي تراكم بالحموالت الصلبة،  تصريف المياه العادمة ومياه األمطار 

، بمياه الذي يؤدي بعد ذلك إلى غمر المنازل، والشوارع واألزقةالصرف الصحي والمطري، الشيئ 

 .األمطار والمياه العادمةمختلطة، مياه 

 

 

 

 

 ةالمطير الفترات قنوات تصريف مياه األمطار والمياه العادمة في(: 6)الشكل رقم 

 وفي حالة اإلمتطاحات

 مياه العادمة في الحاالت العاديةقنوات تصريف مياه األمطار وال(: 5)الشكل رقم 
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II.  والمعطياتالمنهجية: 

الفيضانات النهرية المباشرة لواد أم الربيع في إطار عالقته اإلمتطاحات الفيضية وبما أننا لن ندرس      

لمقاربة ، والتي يعتمد في دراستها وتحليلها غالبا على ابالمجاالت الحضرية التي يخترقها

تي تقوم على أساس توطين مختلف العناصر الجيومورفولوجية الالهيدروجيومورفولوجية، 

ب درجة والهيدرولوجية المكونة للمجرى، وكذا إستخالص وتصنيف المناطق المهددة بالفيضانات حس

ت المبذولة في تهيئة ضفاف الواد، سواء بمدينة خنيفرة أو بمدينة اوباإلضافة إلى كل المجهود الخطر،

ببعض المناطق، للحد من تفاقم ظاهرة الفيضانات، إال  علو الحواجز اإلسمنتيةتادلة، وأيضا الزيادة في 

خر خفي للفيضانات بهذه المجاالت الحضرية، يتجلى في شبكة التصريف التي آأنه تم إغفال مصدر 

لهذا تم اإلعتماد في تشخيص هذا النوع من  .مجرى المائي لواد أم الربيعتفرغ مياهها مباشرة ب

ى العمل الميداني بالدرجة األولى، من أجل جرد كل قنوات التصريف وتحديد مناطق الفيضانات عل

تمركزها، وأيضا إجراء مقابالت مع الساكنة المجاورة للمجرى، بهدف إستطالع رأيها وتحديد موقفها 

 .وتمثالتها لهذه الظاهرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 ةرئيهددة بخطر الفيضانات غير التشخيص وكرطوغرافية المناطق الم مراحل دراسة ( : 7)الخطاطة رقم 

 

كما تم اإلعتماد في هذه الدراسة على المقاربة الكرطوغرافية، لتمثيل توزيع هذه القنوات، وبالتالي    

تمثل موقع ( 55)والخريطة رقم  .تحديد المجاالت واألحياء األكثر عرضة لخطر هذه الفيضانات

 .المجاالت الحضرية المدروسة

حل الدراسةمرا  
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المجاالت الحضرية المدروسة بالحوض األعلى ألم الربيع(: 15)ريطة رقم الخ  
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 بمدينة خنيفرة رئيةالفيضانات النهرية المنزلية غير الم :المحور األول 

: مدخل  

سنركز بهذا المحور كما سبقت اإلشارة على دراسة وتحليل نوع أخر من الفيضانات، وهي الفيضانات    

لمرئية، وذلك بمدينة خنيفرة التي تقع بالمنخفض الشرقي للهضبة الوسطى، النهرية المنزلية غير ا

كلم من منابع عيون أم الربيع، تمتد على مساحة  74، توجد على بعد بالمحادات مع األطلس المتوسط

من المجاالت الحضرية التي يخترقها  تعتبر مدينة خنيفرة .هكتار، كما تحيط بها أربع قمم جبلية 5661

يسود بها المناخ المتوسطي، . قسمها إلى قسمينيالربيع، حيث يقطعها من الشمال إلى الجنوب، وواد أم 

 . يتميز بشتاء رطب ومطير، وصيف حار تتخلله العواصف الرعدية

وبالتالي فتضافر العوامل الطبيعية مع العوامل البشرية، التي تتجلى بالدرجة األولى في اإلستقرار     

تلف البنيات التحتية على ضفاف الواد، وباألماكن المهددة بخطر الفيضانات، جعل السكاني وتمركز مخ

المدينة عرضة لخطر الفيضانات، حيث تعرف تقريبا كل سنة فيضانات كارثية، خاصة في الفترات 

ويتم ذلك إما بشكل مباشر عندما يرتفع منسوب مياه واد أم . أو في حالة العواصف الرعديةالمطيرة 

لى مستويات عالية، بحيث تتجاوز المياه حواجز التهيئة، أو بشكل غير مباشر، عن طريق إرتفاع الربيع إ

. مياه واد أم الربيع وصعودها عبر قنوات الصرف الصحي وقنوات تصريف مياه األمطاروقوة منسوب 

ات، وبالتالي أو في حالة قوة اإلمتطاحات ذات الحموالت الصلبة، التي تؤدي إلى إنسداد فوهات تلك القنو

المساهمة كما سبقت اإلشارة في تراكم المياه ورجوعها إلى السطح، األمر الذي يؤدي إلى غمر المنازل 

ئة يوهذه هي الحالة التي سيتم التركيز عليها في هذه الدراسة، حيث رغم ته". أقبية " التي توجد بها 

الساكنة المجاورة للواد الزالت لب أغضفاف الواد بمجموعة من المجاالت على طول المجرى، إال أن 

 .تعاني في صمت من خطر تردد هذه الظاهرة

 :تقسيم المجرى الرئيسي لواد أم الربيع والمجال الحضري لمدينة خنيفرة  -1

لتسهيل الدراسة والتحليل، وحتى تتميز الخرائط بالوضوح، عملنا على تقسيم المجرى الرئيسي لواد     

العالية والوسط والسافلة، وذلك : حضري لمدينة خنيفرة إلى ثالث مجاالتأم الربيع، ومعه المجال ال

يمثل  (4) بهدف تدقيق الدراسة وتحديد األحياء األكثر عرضة لهذا النوع من الفيضانات، والشكل رقم

 :هذه المجاالت الثالثة المدروسة 
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ضري لمدينة خنيفرة إلى ثالث مجاالتتقسيم واد أم الربيع والمجال الح:  (7)الشكل رقم   

:تشخيص وتحديد األحياء المهددة بخطر الفيضانات النهرية المنزلية غير المرئية بمدينة خنيفرة  -2  

لقد تم اإلعتماد في هذه المرحلة كما سبقت اإلشارة، على العمل الميداني، الذي تم عبر مرحليتن،     

ء مقابالت شفهية مع الساكنة المحلية، وذلك باألحياء المجاورة المرحلة األولى عملنا خاللها على إجرا

لواد أم الربيع، مع التركيز على المباني المشرفة على المجرى بإعتبارها األقرب وبالتالي أول من 

لصحي، وقنوات تصريف بينما عملنا في المرحلة الثانية على جرد وتحديد قنوات الصرف ا. يتضرر

بشكل مباشر بواد أم الربيع، وتم ذلك من العالية إلى السافلة بكلتا الضفتين، المرتبطة مياه األمطار

 :يلخصان عدد وطبيعة هذه القنوات حسب األحياء ( 805-804)رقم  مبياناتوال( 06) والجدول 
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Z Y X الضفة الحي قناة طبيعة ال قنوات عدد ال

1576 659992 475054 الضفة اليمنى حي الفيالحي صرف المياه العادمة ق-1

1576 660241 474306 الضفة اليمنى حي أسكا صرف المياه العادمة ق-2

1576 660216 474316 الضفة اليمنى حي أسكا صرف المياه العادمة ق-3

1576 660197 474318 الضفة اليمنى حي بوأزو صرف المياه العادمة ق-4

1576 660115 474338 الضفة اليمنى حي بوأزو صرف المياه العادمة ق-5

1580 660269 474320 الضفة اليمنى حي أسكا صرف المياه العادمة ق-6

1580 659376 474574 الضفة اليمنى تيعاللين صرف المياه العادمة ق-7

1580 659124 474803 الضفة اليسرى الحي اإلداري صرف مياه األمطار ق-8

1580 659149 474802 الضفة اليسرى الحي اإلداري صرف مياه األمطار ق-9

1580 659216 474804 الضفة اليسرى الحي اإلداري صرف مياه األمطار ق-10

1580 659151 474800 الضفة اليمنى المدينة القديمة صرف المياه العادمة ق-11

1580 659026 474753 الضفة اليمنى المدينة القديمة صرف المياه العادمة ق-12

1577 658943 474752 الضفة اليمنى حي البام صرف مياه األمطار ق-13

1577 658821 474799 الضفة اليسرى حي البام صرف المياه العادمة ق-14

1577 658805 474789 الضفة اليسرى حي البام صرف مياه األمطار ق-15

1584 658771 474779 الضفة اليسرى حي حمرية صرف مياه األمطار ق-16

1584 658719 474710 الضفة اليسرى حي حمرية صرف المياه العادمة ق-17

1583 658633 474662 الضفة اليسرى حي حمرية صرف المياه العادمة ق-18

1584 658533 474654 الضفة اليسرى حي البام صرف المياه العادمة ق-19

1584 658449 474640 الضفة اليسرى حي البام صرف مياه األمطار ق-20

1577 658249 474655 الضفة اليسرى حي حمرية صرف المياه العادمة ق-21

بمدينة خنيفرة بضفتي واد أم الربيع جرد قنوات تصريف مياه األمطار والمياه العادمة(:  08)الجدول رقم   

 
إنطالقا من النتائج المحصل عليها من العمل الميداني، تحدد مجموع األحياء المهددة بخطر     

قناة مختلفة  15أحياء، تضم ما مجموعه  0المرئية في المباشرة وغير الفيضانات النهرية المنزلية غير 

مرتبطة بها، موزعة المياه العادمة وذلك حسب عدد المباني المياه األمطار، ولتصريف والصبيب الحجم 

المياه منها لتصريف  57. على طول المجرى من العالية إلى السافلة، بالضفتين معا، اليمنى واليسرى

قنوات لتصريف مياه األمطار من الشوارع واألزقة، والمرتبطة بدورها بشكل مباشر بواد  4العادمة، و

 .أم الربيع

 

 

 

 

 
 ريف مياه األمطار والمياه العادمة بضفتي واد أم الربيع بمدينة خنيفرةتوزيع قنوات تص ( :805-804)رقم  اتالمبيان
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ولتدقيق الدراسة أكثر سنعمل كما سبقت اإلشارة على دراسة وتحديد توزيع هذه القنوات حسب     

 .المجاالت الثالث، العالية والوسط والسافلة، باإلعتماد على العمل الخرائطي

 :سب األحياء بمدينة خنيفرة قنوات التصريف حخرائط توزيع  -3

يتطلب في الغالب إنجاز هذا النوع من الدراسات التوفر على مجموعة من المعطيات، خاصة تلك     

وأيضا شبكة إمتداد قنوات الصرف الصحي بالمجال الحضري المتعلقة بالتوثيق التاريخي الخرائطي، 

عتماد على العمل الميداني كما سبقت اإلشارة، وبالتالي فأمام غياب هذه المعطيات تم اإللمدينة خنيفرة، 

وعلى شهادات وأراء الساكنة المحلية ( جرد قنوات التصريف)المبني على المالحظات المباشرة 

المجاورة لواد أم الربيع، ليتم إعداد خرائط خاصة بالتوزيع المجالي لقنوات التصريف بنوعيها، وبالتالي 

النوع من الفيضانات بالمجاالت الثالثة المدروسة، حيث سيتم في ما  ضة بشدة لهذاتحديد األحياء المعر

 :يلي التفصيل في كل جزء على حدة، وذلك على النحو التالي 

 ( :العالية ) المجال األول  -3-1

يمثل المجال األول الجزء األعلى من واد أم الربيع، إنطالقا من دخوله المجال الحضري لمدينة     

تمثل توزيع قنوات الصرف الصحي وقنوات ( 51)والخريطة رقم . نهاية حي الفالحي خيفرة وإلى حدود

 :تصريف مياه األمطار على طول الواد 

، أن قنوات تصريف المياه العادمة تتركز بشكل كبير بالضفة (51)يتبين إنطالقا من الخريطة رقم     

م تعرف بعد أي تدخل فعلي في ما يتعلق بشبكة عشوائية التي لاليمنى لواد أم الربيع، وبالضبط باألحياء ال

الصرف الصحي التي ال تزال مرتبطة بشكل مباشر بواد أم الربيع، وعلى رأسها حي بوويزو الذي يضم 

 3قناتين لتصريف المياه العادمة للحي، باإلضافة إلى حي أسكا المجاور له، والذي يضم هو األخر 

المنزلية، كثر عرضة لخطر الفيضانات القنوات يجعل هذه األحياء أ وبالتالي فالتمركز الكبير لهذه. قنوات

هذا دون إغفال أن . خاصة في الفترات التي تعرف إرتفاع كبير في قيم صبيب واد أم الربيع وقوته أيضا

وذلك حسب ما جاء في المقابالت التي أجريت مع الساكنة هذه األحياء مهددة أيضا بالفيضانات المباشرة 

لواد أم الربيع، وأيضا الشعاب التي تخترقها والتي سميت األحياء بإسمها وهي شعبة المجاورة المحلية 

 .بوويزو وشعبة أسكا
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(العالية) بالمجال األول قنوات الصرف الصحي وقنوات تصريف مياه األمطارتوزيع ( : 22) رقم ريطة الخ  

31\07\2012: تاريخ إلتقاط الصور  
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 ( :الوسط )المجال الثاني  -3-2

خريطة رقم يضم المجال الثاني الجزء األوسط من واد أم الربيع والمجال الحضري لمدينة خنيفرة، وال   

 .تمثل التوزيع المجالي لقنوات التصريف بالضفتين اليمنى واليسرى لواد أم الربيع( 53)

تبرز النتائج المحصل عليها أن مجموعة من األحياء بالجزء األوسط، الزالت مرتبطة بواد أم الربيع    

در اإلشارة إلى أن كما تج. من خالل قنوات الصرف الصحي، مثل حي الفالحي وأيضا المدينة القديمة

مجموعة من قنوات الصرف الصحي توقف اإلشتغال بها، لكن لم تتم إزالتها حيث طلت مرتبطة بواد أم 

هذا باإلضافة إلى قنوات تصريف مياه . الربيع، وبالتالي ال زالت تشكل مصدرا للخطر بهذه األحياء

والشوارع المجاورة له، وبالتالي  األمطار التي تعتبر بدورها صلة وصل بين واد أم الربيع واألزقة

إلى مصدر خطر في الحاالت التي يرتفع فيها مستوى المياه بواد أم الربيع إلى  تتحول هي األخرى

 .درجات قصوى

 

 

 

 

 

 
  0858فبراير  80إمتطاح واد أم الربيع بمدينة خنيفرة يوم  (:67-69)لوحة صور رقم 

 

 

 

 

 

0858 سنة بمدينة خنيفرة واد أم الربيع ل فيضي إمتطاح(  :66-60)لوحة صور رقم   

     

نستنتج إنطالقا مما سبق أن أغلب اإلمتطاحات الفيضية، والفيضانات المباشرة التي عرفتها وتعرفها       

مدينة خنيفرة، رافقتها وترافقها دائما فيضانات غير مباشرة، األمر الذي يجعل المدينة تحت وطأة كارثة 

 .يرةهيدرولوجية خط
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توزيع قنوات الصرف الصحي وقنوات تصريف مياه األمطار بالجزء الثاني( : 23)الخريطة رقم   

31\07\2012 :رتاريخ إلتقاط الصو  
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 (:السافلة)المجال الثالث  -3-3

يمثل المجال الثالث الجزء األسفل من واد أم الربيع، الذي يخترق بهذا المجال مجموعة من األحياء،      

بكال  أهمها حي البام وحي حمرية، والتي تتميز بدورها بإنتشار مجموعة من قنوات الصرف الصحي

 :توضح ذلك بشكل دقيق ( 57)الضفتين أيضا، والخريطة رقم 

، أن هذا الجزء من الواد خضع كله تقريبا لعملية تهيئة (57)تبرز النتائج الممثلة بالخريطة رقم     

ضفافه، وذلك بهدف الحد من خطر الفيضانات النهرية المباشرة، إال أنه ورغم كل ذلك الزال هذا الجزء 

، نتيجة المباشرةغير المباشرة والبام وحي حمرية عرضة لخطر الفيضانات النهرية  وبالضبط حي

  .، أو قنوات تصريف مياه األمطارعن طريق قنوات الصرف الصحيسواءا إرتباطهما بواد أم الربيع 

 2010مارس  9فيضان واد أم الربيع يوم  ( :103-100)لوحة صور رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012لزهراء مرشيد فاطمة ا: المصدر     

   
، 1656، مشاهد لفيضان سيلي لواد أم الربيع، بمدينة خنيفرة سنة (563-566)تمثل الصور رقم      

منزل بشكل مباشر وغير مباشر،  766والذي خلف خسائر مادية كبيرة، حيث أدى إلى غمر أزيد من 

الغمر المباشر لألزقة والبنايات تحت  عن طريق تجاوز المياه لحواجز التهيئة بكال الضفتين، وبالتالي

أرضية، هذا باإلضافة إلى الغمر غير المباشر، الناتج عن إنسداد قنوات الصرف الصحي وقنوات 

.تصريف مياه األمطار بالحموالت الصلبة لهذا الفيضانات، كما تظهر ذلك الصور
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(السافلة)الث قنوات الصرف الصحي وقنوات تصريف مياه األمطار بالجزء الثتوزيع ( : 25)ريطة رقم الخ  
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بمدينة قصبة تادلة رئيةية المنزلية غير المالفيضانات النهر :المحور الثاني   

:مدخل  

تعتبر مدينة قصبة تادلة، ثاني أهم المجاالت الحضرية التي يخترقها واد أم الربيع من الشرق إلى    

إال أنها تعتبر من المدن السهلية . الغرب، باإلضافة إلى مجموعة من الشعاب مثلها مثل مدينة خنيفرة

ضانات النهرية، نظرا لموقعها الجغرافي بسافلة الحوض األعلى ألم الربيع، المعرضة بشدة لخطر الفي

ولخصائصها الطبوغرافية والمناخية، باإلضافة إلى العامل البشري الذي يتجلى في اإلستقرار واإلمتداد 

وبالتالي فتضافر كل هذه العوامل، جعل مدينة قصبة تادلة من المدن . العمراني على ضفاف الواد

الناتجة عن إرتفاع منسوب مياه واد أم ة لخطر الفيضانات بمختلف أنواعها، سواء المباشرة المعرض

الربيع إلى مستويات قياسية وخروجها من المجرى، أو غير المباشرة المرتبطة أيضا بقنوات الصرف 

 .الصحي وقنوات تصريف مياه األمطار من الشوارع واألزقة

رها المدينة النموذج واألكثر تمثيال لدراسة وتحليل هذا النوع من لهذا وقع اإلختيار عليها بإعتبا   

 .الفيضانات، لكن هذه المرة بسافلة الحوض األعلى ألم الربيع

 :تقسيم المجرى الرئيسي لواد أم الربيع والمجال الحضري لمدينة قصبة تادلة  -1

تقسيم واد أم الربيع، الذي يقسم لتدقيق الدراسة أكثر وحتى تتميز الخرائط بالوضوح، عملنا أيضا على    

الجنوبي  مدينة قصبة تادلة إلى قسمين، الجهة الشمالية التي ترتبط بالنواة األولى للمدينة القديمة والجزء

األقل عمرانا نوعا ما، ومعه المجال الحضري للمدينة قصبة تادلة إلى ثالث مجاالت، تمثل العالية 

 :ل المجاالت الثالثة المدروسة يمث( 0)والوسط والسافلة، والشكل رقم 
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مختلفة إلى ثالث مجاالت قصبة تادلةتقسيم واد أم الربيع والمجال الحضري لمدينة :  (2)الشكل رقم   

 

تشخيص وتحديد األحياء المهددة بخطر الفيضانات النهرية المنزلية غير المرئية بمدينة قصبة  -2

 :تادلة 

 

ر الفيضانات النهرية المنزلية غير المرئية بمدينة قصبة تادلة، تم لتحديد األحياء المهددة بخط     

اإلعتماد أيضا على العمل الميداني المبني على جرد وتحديد التوزيع المجالي لقنوات التصريف الخاصة 

وفي حدود المجال  بالمياه العادمة، وأيضا قنوات تصريف مياه األمطار على طول واد أم الربيع،

يمثالن عدد ( 806)رقم  مبيانوال( 05)قصبة تادلة، وذلك بكال الضفتين، والجدول رقم  الحضري لمدينة

 :وطبيعة هذه القنوات حسب األحياء 
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Y X الضفة الحي قناة طبيعة ال قنوات عدد ال

61590 323529 الضفة اليمنى حي البراكة الشرقية تصريف المياه العادمة ق-1

61590 323529 الضفة اليمنى حي البراكة الشرقية تصريف المياه العادمة ق-2

61528 323532 الضفة اليمنى حي الداخلة تصريف المياه العادمة ق-3

61537 323532 الضفة اليمنى حي الداخلة تصريف المياه العادمة ق-4

61538 323531 الضفة اليمنى حي الزرايب تصريف المياه العادمة ق-5

61538 323531 الضفة اليمنى حي الزرايب تصريف المياه العادمة ق-6

61541 323530 الضفة اليمنى حي الزرايب تصريف المياه العادمة ق-7

61541 323530 الضفة اليمنى حي الزرايب تصريف مياه األمطار ق-8

61546 323529 الضفة اليمنى حي الزرايب تصريف مياه األمطار ق-9

61546 323529 الضفة اليمنى حي الزرايب تصريف مياه األمطار ق-10

61550 323582 الضفة اليمنى حي الزرايب تصريف المياه العادمة ق-11

61550 323527 الضفة اليمنى حي الزرايب تصريف مياه األمطار ق-12

61620 323535 الضفة اليمنى المستيون تصريف المياه العادمة ق-13

61620 323535 الضفة اليمنى الحي الصناعي تصريف المياه العادمة ق-14

61620 323535 الضفة اليمنى الحي الصناعي تصريف المياه العادمة ق-15

61607 323537 الضفة اليمنى الحي الصناعي تصريف المياه العادمة ق-16

61629 323540 الضفة اليمنى حي بودراع تصريف المياه العادمة ق-17

61620 323535 الضفة اليسرى حي المرسى تصريف المياه العادمة ق-18

جرد قنوات تصريف مياه االمطار والمياه العادمة بمدينة قصبة تادلة(: 21)الجدول رقم   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أحياء، تضم أيضا  4بها، بواد أم الربيع في  تحدد مجموع األحياء التي ترتبط شبكة الصرف الصحي    

قناة مختلفة الحجم والصبيب، لتصريف المياه العادمة، تتمركز أغلبها بالضفة اليمنى، وذلك بمجموع  57

قنوات لتصريف مياه األمطار من الشوارع  7هذا باإلضافة إلى . قناة، مقابل قناتين بالضفة اليسرى 51

 :بواد أم الربيع  ، والتي ترتبط بدورهاواألزقة

 

 

 

 

 

 

 

 

 توزيع قنوات تصريف مياه األمطار والمياه العادمة بضفتي واد أم الربيع بمدينة(:  806)المبيان رقم  
 قصبة تادلة 
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ولتحديد األحياء التي من المحتمل أن تكون أكثر عرضة لهذا النوع من الفيضانات حسب موقعها    

سنعمل في المرحلة الموالية على دراسة وتحليل التوزيع المجالي وأيضا حسب درجة تركز هذه القنوات، 

 .لهذه القنوات على طول واد أم الربيع، وذلك حسب األحياء وباإلعتماد على التقسيم المجالي السابق 

 :قنوات التصريف حسب األحياء بمدينة قصبة تادلة خرائط توزيع  -3

 

لقنوات الصرف الصحي وقنوات تصريف مياه األمطار،  إلعداد الخرائط الخاصة بالتوزيع المجالي    

المرحلة األولى همت جرد : تم التركيز كما سبقت اإلشارة على العمل الميداني الذي تم عبر مرحلتين 

كلي لجميع قنوات التصريف على طول واد أم الربيع من العالية إلى السافلة، بينما إرتكزنا في المرحلة 

وسيتم في مايلي تقديم وتحليل . الشفهية للساكنة المحلية المجاورة لواد أم الربيعالثانية على المقابالت 

 :الخرائط الممثلة لكل جزء على حدة وذلك على النحو التالي 

 

 ( :العالية ) المجال األول  -3-1

 

نة يمثل المجال األول، الجزء األعلى من واد أم الربيع، إنطالقا من دخوله المجال الحضري لمدي    

تمثل التوزيع ( 55)قصبة تادلة والضبط من حي البراكة الشرقية إلى حدود القنطرة، والخريطة رقم 

، حيث يتضح أن قنوات تصريف المياه العادمة تتركز فقط بالجهة المجالي لقنوات التصريف بنوعيها

في حي البراكة الشمالية، أي بالضفة اليمنى لواد أم الربيع، التي تعرف تركز عمراني كبير، ممثل 

 . حي الداخلة، التي ال تزال مرتبطة بشكل مباشر بواد أم الربيعالشرقية و

يضم حي البراكة الشرقية قناتين مختلفتي الحجم والصبيب، لتصريف المياه العادمة قريبتين عند     

ما ك(. 55)المخرج بشكل كبير من مستوى علو صبيب واد أم الربيع، كما هو موضح بالخريطة رقم 

يضم هذا المجال قناتين أيضا لتصريف المياه العادمة مرتبطتين بحي الداخلة، واحدة منهما قريبة بدورها 

من مستوى علو الصبيب العادي لواد أم الربيع، وبالتالي تساهم بدورها في نشاط ظاهرة الفيضانات 

هذا الحي، والثانية أقل إرتباطا حسب ما جاء على لسان الساكنة المحلية بغير المباشرة، النهرية المنزلية 

وتأثيرا، نظرا لشدة اإلنحدار وأيضا لعلو مخرجها عن مستوى صبيب واد أم الربيع، مع تسجيل بعض 

 .الحاالت اإلستثنائية، عندما يرتفع منسوب واد أم الربيع إلى مستويات عالية جدا
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 ( العالية)ياه األمطار بالمجال األول قنوات الصرف الصحي وقنوات تصريف متوزيع ( : 22)ريطة رقم الخ
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 ( :الوسط ) المجال الثاني  -3-2

يمثل هذا المجال، الجزء األوسط من واد أم الربيع والمجال الحضري لمدينة قصبة تادلة، يمتد من     

عرف تركز كبير لمختلف قنوات القنطرة الفرنسية إلى حدود عالية سد قصبة تادلة، وهو الجزء الذي ي

التصريف سواء الخاصة بالمياه العادمة أو بتصريف مياه األمطار، بإعتباره النواة األولى للمدينة 

 .تمثل ذلك بشكل واضح( 56)القديمة، والخريطة رقم 

، أن حي الزرايب هو الذي يضم أكبر عدد من قنوات تصريف (56)يتبين من خالل الخريطة رقم       

قنوات مختلفة الحجم والشكل والصبيب أيضا، كلها بالضفة  7لمياه العادمة، والتي تحدد مجموعها في ا

كما أكدت . المباشر ما بين حي الزرايب وواد أم الربيع ربطها، حيث تعتبر مصدر الخطر نظرا لاليمنى

عرض بشكل كبير الساكنة المحلية بهذا الحي خاصة المنازل المشرفة على الواد، بأنها تعرضت وتت

أو عن صعود الماء عبر قنوات الصرف الصحي، إما الناتجة غير المباشرة، لخطر الفيضانات النهرية 

كلما إرتفع منسوب مياه واد أم الربيع إلى عن إنسداد فوهات هذه القنوات، بفعل الحموالت الصلبة، وذلك 

تصادفها مع مخرجات سد أيت حالة  ، والتي توافق غالبا الفترات المطيرة وأيضا فيمستويات عالية

هذا باإلضافة إلى أربع قنوات لتصريف مياه األمطار، التي تتمركز بدورها بالضفة اليمنى لواد . مسعود

أما بالنسبة لحي المرس الذي يوجد بالضفة اليسرى لواد أم الربيع، فيرتبط بالواد بواسطة قناة . أم الربيع

العادمة، ونفس الشيئ بالنسبة لحي المسيون، الذي يرتبط بدوره بواد  واحدة كبيرة الحجم، لتصريف المياه

أم الربيع بواسطة قناة واحدة، لكنها جاءت بمستوى مرتفع جدا ومعاكس للجريان وبالتالي ال يمكن للماء 

 .الصعود عبرها

 

 

 

 

 

https://milafattadla24.com جريدة ملفات تادلة: المصدر                                                                                   

 واد أم الربيع بمدينة قصبة تادلةل مباشرة نموذج لفيضانات( :  581-581)لوحة صور رقم  

 

بالصور التي تمثل  أمام غياب صور توثق لهذا النوع من الفيضانات غير المباشرة، تم اإلستعانة    

مشاهد لفيضانات مباشرة لواد أم الربيع، وذلك بحكم أن الفيضانات غير المباشرة تحدث غالبا بشكل 

األمر الذي يؤدي إلى إرتفاع الماء . متوازي مع النوع األول، وذلك بفعل قوة وإرتفاع مستويات الماء

 . صعودها لتغمر المنازل واألزقةعبر قنوات التصريف، أو إنسدادها، وبالتالي تراكم المياه و

  

https://milafattadla24.com/
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(الوسط)الجزء الثاني قنوات الصرف الصحي وقنوات تصريف مياه األمطار بتوزيع ( : 19) ريطة رقم الخ  

2017\12\09: تاريخ إلتقاط الصور   



من اإلمتطاحات الفيضية إلى الفيضانات المنزلية ( عالية مشرع الضحك)الحوض األعلى ألم الربيع : الخامس لقسم ا
رافياالتشخيص والكارطوغ: غير المرئية   

2021-2020 

 

2021 \لحلو نادية  396  

 

  ( :السافلة) المجال الثالث  -3-3

قنوات  7يمتد هذا الجزء إنطالقا من سافلة سد قصبة تادلة إلى حدود نهاية حي بودراع، يضم بدوره    

تام لقنوات تصريف مياه األمطار بهذا  لتصريف المياه العادمة، تتركز كلها بالضفة اليمنى، مع غياب

 .توضح ذلك بشكل دقيق( 54)الجزء، والخريطة رقم 

، التي تمثل التوزيع المجالي لقنوات تصريف المياه العادمة على (54)يتبين من خالل الخريطة رقم       

مياه العادمة طول الضفة اليمنى لواد أم الربيع، أن الحي الصناعي يضم لوحده ثالث قنوات لتصريف ال

ذات صبيب عالي جدا كما هو موضح بالصور المرفقة بالخريطة، كما تتميز بفوهات كبيرة الحجم تسمح 

 .بصعود كميات كبيرة من الماء في الحاالت القصوى

أما بالنسبة لحي بودراع فيرتبط بدوره بواد أم الربيع بواسطة قناة واحدة لتصريف المياه العادمة، كبيرة 

 .األخرى الحجم هي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

إمتطاحات وفيضانات واد أم الربيع بسافلة سد قصبة تادلة( : 102-101)لوحة صور رقم   
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(السافلة)الث قنوات الصرف الصحي وقنوات تصريف مياه األمطار بالجزء الثتوزيع ( : 27)ريطة رقم الخ  
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عشر الثاني خالصة الفصل  

نخلص من خالل هذا الفصل، الذي عملنا من خالله على دراسة وتشخيص نوع ثاني من الفيضانات     

، (غير المرئية)بطة بدورها باألودية، والمتمثلة في الفيضانات النهرية المنزلية غير المباشرة الحضرية المرت

إلى أن هذه األخيرة، تعتبر من الظواهر الهيدرولوجية األكثر تهديدا وتأثيرا على المجاالت الحضرية، التي 

عالية الحوض ومدينة قصبة تادلة ، والتي تتحدد بالمجال المدروس في مدينة خنيفرة بيخترقها واد أم الربيع

حيث الزال كما سبقت اإلشارة، جزء كبير من شبكة الصرف الصحي وقنوات تصريف مياه . بالسافلة

األمطار مرتبطا بالمجرى، األمر الذي يساهم في ظهور وتردد ظاهرة الفيضانات النهرية غير المباشرة، في 

مصحوبة بتساقطات مطرية قوية ومركزة في الزمان الحاالت المطيرة، وفي حالة العواصف الرعدية، ال

إرتفاع في مستويات علو الماء بالمجرى الرئيسي لواد أم الربيع، قوة الجريان ووالمكان، والتي ينتج عنها 

إنسداد هذه القنوات، في حالة كانت اإلمتطاحات أو إلى درجة تجاوزها فوهات قنوات التصريف، وبالتالي 

 .خاصة التي تتوفر على األقبيةوالت صلبة، مما يؤدي إلى غمر األزقة والمنازل الفيضانات مصحوبة بحم

، خاصة في ما وفي هذه الحالة فالتهيئة التي همت ضفاف المجرى، سواء بمدينة خنيفرة أو قصبة تادلة    

د نوعا ما يتعلق ببناء حواجز إسمنتية جديدة أو الزيادة في علو بعضها، يبقى غير كافي ألنه يساهم في الح

من  في صمتتعاني فيه الساكنة المجاورة للمجرى  ال تزالمن الفيضانات المباشرة فقط، في الوقت الذي 

 .خطر الفيضانات غير المباشرة
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 خاتمة القسم الخامس

الهيدرولوجي، حيث لمسنا ذلك بحوض درنة،  السلوكيتأكد مما سبق مدى تأثير التدخل البشري، على     

، إال أن التدخل البشري الكبير بالمجرى الرئيسي لواد اللحظية يعرف ترددا كبيرا لظاهرة اإلمتطاحاتالذي 

درنة، يعتبر عائقا في الكثير من األحيان أمام تتبع تشكل وتطور موجات اإلمتطاح، وبالتالي التنبؤ الدقيق 

كما تبين لنا أيضا . ة الحوضبخطر حدوث اإلمتطاحات، التي تؤدي في بعض الحاالت إلى فيضانات بسافل

الهيدرولوجي لواد أم الربيع، مجاليا وزمنيا، من العالية إلى السافلة، األمر الذي  السلوكمدى إختالف وتعقد 

ينعكس سلبا على طبيعة وقوة الظواهر الهيدرولوجية القصوى التي يشهدها، وعلى رأسها ظاهرة 

، والتي تعتبر األكثر تأثرا باإلنعكاسات ة التي يخترقهااإلمتطاحات والفيضانات خاصة بالمجاالت الحضري

 .الخطيرة لهذه الظواهر

خنيفرة وقصبة تادلة، يدفعنا للتساؤل حول أليات التدخل  تيفي األخير فإن الوضع التي تعرفه مدين    

نات النهرية والتدابير التي يجب إتخادها في إطار التهيئة المجالية للتخفيف أو للحد من تأثير خطر الفيضا

 .، التي تعتبر من الظواهر الخفية الظهور والكثيرة التأثيرغير المباشرة
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 خاتمة عامة

ألنها تتناول بالدراسة والتحليل إحدى أهم  ،من أهم الدراسات الهيدرولوجية المعقدة تعتبر دراسة اإلمتطاحات،      

 .الهيدرولوجية التي تحدث قبل الفيضانات ظواهرال

لقصوى، فقد تناول هذا العمل بالدراسة والتحليل إشكالية الظواهر الهيدرولوجية ا فعلى مستوى مجال الدراسة،    

، وذلك بالحوض األعلى ألم (المباشرةغير )المرئية ، وظاهرة الفيضانات النهرية غير وبالضبط ظاهرة اإلمتطاحات

 السلوكالتي تؤثر على  مجموعة من العوامل، تضافرحيث تعزى هذه الظواهر من الناحية الطبيعية، إلى  .الربيع

الهيدرولوجي للحوض، والتي تتجلى في طبيعة الخصائص الطبوغرافية، التي تجمع مابين الجبل والهضبة والسهل، 

م، هذا باإلضافة إلى تنوع الخصائص الجيولوجية 0142وقوة اإلنحدارات وأهمية اإلرتفاعات، التي تحدد أعالها في 

ما بين الضفة اليمنى واليسرى، مع اإلشارة إلى أهمية األنظمة الهيدرولوجية مابين العالية والوسط والسافلة، و

إال أن إنفتاح الغطاء النباتي وتدهوره يحول دون ذلك، حيث . بيعالكارستية، التي تساهم في ديمومة صبيب واد أم الر

 .ات المطرية زمنيا ومجاليامع أهمية وقوة تركز التساقط بالموازاةخاصة  ،يساهم في تسريع وثيرة الجريان السطحي

كما ال يمكننا أن نستثني العوامل البشرية من هذه المعادلة، وذلك في إطار عالقة التأثير والتأثر، من خالل     

 التدخل البشري القوي بالحوض، سواءا من خالل اإلستغالل المفرط وغير العقالني للموارد المائية والغطاء النباتي،

الهيدرولوجي للمجرى الرئيسي لواد أم الربيع، وروافده  السلوكأو بإقامة منشآت وحواجز ال تراعي خصوصية 

في نشاط مختلف الظواهر الهيدرولوجية القصوى خل كل هذه العوامل، سيسهم وبالتالي فتضافر وتدا ،الفرعية

اإلمتطاحات هي بمثابة المعاينة التي جلى في كون ، يتلذا فتناولنا إلشكالية اإلمتطاحات بالدراسة والتحليل. بالحوض

يجريها الطبيب لتشخيص الداء، وهي الدراسة التي يقوم بها الهيدرولوجي للتنبؤ بالفيضانات، وبالتالي فهي مرحلة 

 .إستيباقية لتفادي الخطر قبل وقوعه

حصائي، ونقدم فيما يلي أهم النتائج إوهيدرولوجي  ينلقد إعتمدنا في مقاربة هذه اإلشكالية، منهجية جغرافية بمحرك

 : المحصل عليها

، باإلعتماد (عالية مشرع الضحك)سجلنا من خالل دراسة وتحديد الخصائص المناخية بالحوض األعلى ألم الربيع 

، أن ...(السنوية، الشهرية، اليومية،)محطات مرجعية، على كافة المستويات  6على المعطيات المناخية التي توفرها 

األخير يتلقى تساقطات مطرية مهمة، تختلف في توزيعها على المستوى الزمني والمجالي، إال أن عالية الحوض  هذا

وبالتالي هذه . ملم 062ملم وأدناها في  4141تبقى المزود األول، بتسجيلها لقيم سنوية مهمة جدا، تحدد أعالها في 

 . ت الثلجية، ستقابلها وفرة في الموارد المائيةاألهمية في التساقطات المطرية، باإلضافة إلى التساقطا

أما على المستوى الهيدرولوجي، فقد مكنتنا هذه الدراسة من اإلطالع على طبيعة السلوك الهيدرولوجي للمجرى     

لواد أم الربيع، وألهم الروافد الفرعية المغذية له، والتي على رأسها واد سرو الذي يزوده بقيم صبيب  الرئيسي

ث بمحطة موالي بوزكري، \2م ..19ث بمحطة شاشا نملح، وحوض درنة ب \2م 29.0مهمة جدا بمعدل  سنوي
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، هذا دون إغفال التغذية الموسمية لمجموعة من الروافد غير ث بمحطة تاغزوت\2م 4921وأخيرا حوض واومنة ب 

يتميز بنظام هيدرولوجي مطري ثلجي  كما تبين لنا من خالل هذه الدراسة أن الحوض األعلى ألم الربيع،. المقاسة

أما نتائج الدراسة اليومية للصبيب، فأكدت على أن القيم العليا للصبيب اليومي السنوي . ذو تأثير كارستي وبشري

ث بمحطة تادلة \2م 42.2، بلغ أعالها ث أكثر من مرة\2م 122المسجل بالمجرى الرئيسي لواد أم الربيع، تجاوزت 

بينما تحددت أعلى القيم اليومية خالل . ث بمحطة دشر الواد خالل نفس السنة ونفس الشهر\2م 4212، و4.62سنة 

ويمكن تفسير أهمية . ث بمحطة مشرع الضحك بسافلة الحوض\2م 121الفترة المشتركة بين جميع المحطات في 

ث \2م 422غ أعالها على التوالي هذه القيم بطبيعة وأهمية القيم المسجلة بالروافد الرئيسية المغذية للمجرى، والتي بل

الشئ الذي يؤكد على  .ث بحوض درنة الذي يغذي السافلة\2م 421ث بحوض واومنة، و\2م 422بحوض سرو، و

أن الظواهر الهيدرولوجية القصوى، التي يعرفها الحوض، يمكن أن ترتبط أساسا بالصبيب اليومي، وربما اللحظي، 

الهيدرولوجي بالحوض األعلى ألم  السلوكيل الصبيب كلما تبين لنا شدة تعقيد حيث كلما دققنا الدراسة أكثر في تحل

الربيع، في إطار عالقته دائما بالتغايرية المناخية والتدخالت البشرية، هذا دون إغفال الدور المهم الذي تلعبه 

 .عيون أم الربيع مجموعة من العيون ذات األصل الكارستي في التغذية، وبالتالي ديمومة الصبيب، من أهمها

الهيدرولوجي لواد أم الربيع، في إطار عالقته  بالظواهر  السلوكوفهم  نا إليه من خالل تشخيصلوهذا ما توص

الهيدرولوجية القصوى من جهة، والمتمثلة في اإلمتطاحات ، والتهيئة الهيدرولوجية من جهة أخرى، وذلك عبر 

 :ثالث مراحل 

التي إعتمدنا فيها على ووهي الفترة التي سبقت عملية التهيئة الهيدرولوجية،  ،(0222-4.21)المرحلة األولى 

إلى أن اإلمتطاحات التي سجلها واد أم الربيع بهذه الفترة تميزت خلصنا  ،4\422و 4\24و 4\02و  4\42الترددات 

كما تميزت . سافلةبتباين وإختالف زماني ومجالي على طول واد أم الربيع من محطة ألخرى من العالية إلى ال

وبما أن اإلمتطاحات . بالتعقد سواء على مستوى الشكل، أو الفصول، أو ذروة الصبيب، أو المدة الزمنية المستغرقة

المعقدة تتميز في الغالب بصعوبة تغيرها، فهذا األمر قد  يطرح إشكالية الفيض وبالتالي الخطر، خاصة وأن صبيب 

م عليا كبيرة جدا تؤدي إلى تواجد كمية كبيرة من الماء داخل المجرى الذروة يصل في بعض األحيان إلى قي

التي همت عالية الحوض إنطالقا من ( السدود)وبالتالي فأمام هذا التعقد جاءت مرحلة التهيئة الهيدرولوجية . الرئيسي

تهيئة ، وقد كان السؤال الذي طرح نفسه وبقوة خالل هذه المرحلة، هو إلى أي حد ساهمت ال0224سنة 

 في تغير السلوك الهيدرولوجي للمجرى الرئيسي لواد أم الربيع ؟ ( السدود)الهيدرولوجية 

تبين من خالل النتائج المحصل عليها أن اإلتجاه الخطي لمعدل الملء بالسدود المدروسة في تزايد وذلك خالل        

قد سجل قيم مهمة تجاوزت  "أحمد الحنصالي" سنة المدة الزمنية المدروسة، حيث أن معدل الملء السنوي لسد  44

أما سد . 0242ث سنة \2م 611904سنوات بلغ أعالها  2ث ،وذلك خالل \2م م 110المعدل العام للملء المحدد في 

كما تم . فقد تجاوز معدل الملء السنوي، المعدل العام بشكل ضعيف وذلك خالل نفس السنوات "يت مسعودآ" 

معدل الملء أيضا خالل فترة المياه الدنيا، وبالتالي تظهر أهمية النظام الكارستي بعالية الحوض،  تسجيل إرتفاع
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والذي يساهم في تغذية واد أم الربيع بإستمرار، باإلضافة إلى نشاط ظاهرة العواصف الرعدية خالل هذه الفترة من 

 .السنة

سنوات  4، أنه سجل خالل المدة الزمنية المدروسة "اليأحمد الحنص"كما أظهرت نتائج الميزانية المائية لسد     

وحدها حيث عرفت نزوال حادا في  0242ث سنة \2م -024961ث، منها \2م م 40496سالبة تحدد مجموعها في 

فقد تجاوزت السنوات السالبة عدد السنوات الموجبة بسنتين، وقد بلغ " يت مسعودآ"أما سد . المخزون المائي بالسد

ث، ويمكن تفسير ذلك بحجم الموارد المائية التي يتم تحويلها من السد لغسل \2م م 961..4وات السالبة مجموع السن

 .ونقل الفوسفاط من مدينة خريبكة

 الهيدرولوجي للمجرى الرئيسي ألم الربيع، السلوكعلى ( السدود)وللتأكد من درجة تأثير التهيئة الهيدرولوجية    

المسجلة بواد أم الربيع، بعد مرحلة  األنتروبيكية اليوميةعملنا في المرحلة الثالثة على تحديد ودراسة اإلمتطاحات 

أعلى صبيب ذروة يومي على المستوى باإلعتماد على ، لكن هذه المرة (0244-0224) التهيئة الهيدرولوجية

تغاط وقصبة تادلة ومشرع الضحك، كما تم أيضا اإلعتماد على  لكل محطة هيدرومترية،( QMJA)السنوي 

معطيات المخرجات اليومية للسدود المنجزة على واد أم الربيع، لتحديد طبيعة العالقة بينهما وبالتالي فهم وتحديد 

ل أن أغلب اإلمتطاحات اليومية قد سجلت خالوقد خلصنا من خالل هذا الفصل  .اإلصطناعي السلوكميكانيزمات 

فترة المياه العليا التي ترتبط في الغالب بوفرة الموارد المائية وإزدواجية التغذية، مع بعض الحاالت اإلستثنائية التي 

لكن رغم أهمية القيم العليا لصبيب . سجلت بفترة المياه الدنيا التي توافق غالبا نشاط ظاهرة العواصف الرعدية

ظ هو أنها تبقى منخفضة مقارنة بقيم صبيب الذروة المسجلة بنفس المحطات الذروة لهذه اإلمتطاحات، إال أن المالح

كما تبين لنا من خالل النتائج المحصل عليها أن أغلب اإلمتطاحات (. 0222-4.21)بفترة قبل التهيئة الهيدرولوجية 

لتالي يمكن تفسير تميزت بشكل مركب، وبا 0244إلى  0224المسجلة طيلة الفترة الممتدة من  األنتروبيكيةاليومية 

الهيدرولوجي، الذي أصبح يعرف  السلوكذلك كما سبقت اإلشارة بوفرة الموارد المائية وأيضا تأثير السدود على 

تداخل مابين التزويد الطبيعي المباشر من خالل التساقطات المطرية، ذوبان الثلوج ، والتزويد اإلصطناعي الناتج 

 .عن المخرجات  اليومية للسدود

يق الدراسة أكثر، وتحديد أهمية الموارد المائية التي يتلقاها المجرى الرئيسي لواد أم الربيع، عملنا أيضا على ولتدق

دراسة وتحليل وتحديد أنواع اإلمتطاحات المسجلة باألحواض الفرعية المقاسة وغير المقاسة وفيما يلي أهم النتائج 

 :المحصل عليها 

أحواض فرعية  خمسة، المسجلة بالسنوية ليل وتصنيف اإلمتطاحات اللحظيةدراسة وتح همت المرحلة األولى   

، والتي تبين لنا من خاللها مدى (0244-4.24)مقاسة ومجهزة بالمحطات الهيدرومترية خالل السلسلة اإلحصائية 

التوزيع   أهمية قيم الصبيب اللحظي المسجل بهذه األحواض، إلى جانب التباين واإلختالف المجالي والزماني في

الهيدرولوجي، وبالتالي تصنيف هذه  أدائهاخر، وبالتالي فهم وتحديد طبيعة داخل الحوض الواحد ومن حوض آل
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األحواض حسب أهمية مواردها المائية، التي تغذي بها المجرى الرئيسي لواد أم الربيع، وحسب درجة تأثيرها 

 .وتأثرها بالظواهر الهيدرولوجية القصوى

اإلستنتاجات تبقى غير كافية، ما دامت هذه الدراسة إقتصرت فقط على أحواض الضفة اليسرى، دائمة لكن هذه      

حوضا فرعيا  44على دراسة وتتبع  عاشرلهذا ركزنا في الفصل ال. الجريان والمجهزة بمحطات هيدرومترية

لضفة اليسرى، والتي تم أحواض با 4أحواض بالضفة اليمنى و  6موسميا، غير مجهزة وغير مقاسة، موزعة بين 

وذلك بتجهيز أربعة أحواض، بتتبيث سلم قياس لتتبع مستويات علو . إختيارها وفق معايير معينة كما سبقت اإلشارة

بينما تمت دراسة األحواض السبعة األخرى، من خالل (. 0241-0246)الماء، وقياس الصبيب لمدة ثالث سنوات 

قد تبين لنا من خالل النتائج المحصل عليها أن هذه األحواض تستقبل بدروها و. تتبع أثار علو الماء داخل القناطر

موارد مائية مهمة، كما تسجل قيم عليا للصبيب، مع تباين وإختالف في التوزيع أيضا من حوض ألخر، ومن ضفة 

ف نشاط ألخرى، حيث تأكد لنا وبالملموس أن أحواض الضفة اليمنى تسجل قيم صبيب مهمة جدا، وبالتالي تعر

لهذا فهذه األحواض الموسمية الصغرى في . بشكل كبير، مقارنة بالضفة اليسرى فجائيةوتردد ظاهرة اإلمتطاحات ال

مساحتها، كبيرة من حيث أهمية مواردها، حيث يمكن أن تكون المزود والمغذي كما يمكن أن تكون مصدر الخطر، 

الهيدرولوجي العام، للحوض األعلى ألم  السلوكانيزمات وبالتالي يجب تهيئتها وتتبعها أيضا، من أجل فهم ميك

 .الربيع

تم وللوقوف على األهمية الهيدرولوجية للموارد المائية لكل هذه االحواض الفرعية، سواءا المقاسة أو غير المقاسة، 

بالمجرى الرئيسي لواد أم اليومية في القسم الموالي على دراسة وتتبع تطور وإنتشار موجات اإلمتطاحات  العمل

وأيضا دراسة وتحليل ظاهرة الفيضانات النهرية المنزلية غير المباشرة . وبواد درنةواإلمتطاحات اللحظية الربيع، 

 :، وفيما يلي أهم النتائج المحصل عليها يخترقها ما بين المجرى الرئيسي لواد أم الربيع والمجاالت الحضرية التي

وتتبع إنتشار اإلمتطاحات اليومية بالمجرى الرئيسي لواد أم الربيع واللحظية بواد درنة، من خالل دراسة  توصلنا

 :إلى ما يلي 

تبين لنا من خالل النتائج المحصل عليها أن إنتشار اإلمتطاحات : على مستوى المجرى الرئيسي لواد أم الربيع 

كما . ، كان سريعا نوعا ما(.4.2-4.41)صائية اليومية مابين محطة دشر الواد وقصبة تادلة، خالل السلسلة اإلح

 .أن إنتقال موجات اإلمتطاح مابين العالية والسافلة، كان واضحا حيث بلغت جميعها درجة الذروة بنفس اليوم

، فقد تبين أن هناك إختالف ضمت ثالث محطات هيدرومترية، والتي (0222-4.24)بالنسبة للفترة الممتدة من  -  

مني في إنتشار موجات اإلمتطاحات اليومية، وذلك من محطة ألخرى على طول المجرى، من وتباين مجالي وز

إمتطاحات عرفت إنتقال سريع لموجات  2أيام، بإستثناء  .العالية إلى السافلة، حيث تراوحت في الغالب بين يوم و

 412الذي بلغ ب الذروة، اإلمتطاح، حيث بلغت جميعها درجة الذروة في نفس اليوم لكن بفارق مهم في قيم صبي

 .ث كأدنى فارق بينهما\2م 2ث كأعلى فارق بين محطة تغاط التي توجد بالعالية ومحطة قصبة تادلة بالسافلة، و\2م
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تبين لنا من خالل النتائج المحصل عليها، أن أغلب اإلمتطاحات اللحظية، التي تحققت بها : على مستوى واد درنة 

تأثير التدخل البشري، تميزت بالسرعة في إنتقال موجات اإلمتطاح مابين العالية خاصية اإلنتشار الطبيعي دون 

وقد ترواحت مدة اإلنتشار . (كلم 22942)والسافلة، مع األخد بعين اإلعتبار المسافة بين المحطتين والتي تحددت في 

كلم  2924زمنية، بسرعة  ساعات كأطول مدة .كلم في الدقيقة، و 4دقيقة كأقصر مدة زمنية، حيث توافق  22بين 

 .في الساعة

 .4الهيدرولوجي لواد درنة، حيث سجلنا  السلوككما إتضح تأثير التدخل البشري بالمجرى وإنعكاسه على     

 .إمتطاحا لحظيا، تميزت كلها بعدم التجانس في اإلنتشار مابين المحطتين، حيث سجلت أعلى قيم الذروة بالعالية

لكن على العموم فدراسة وتتبع إنتشار موجات اإلمتطاحات، سيمكننا من التنبؤ بظهور الفيضانات بالسافلة، وذلك     

 .بحساب المدة الزمنية المرجعية التي تستغرقها اإلمتطاحات ما بين محطة وأخرى من العالية نحو السافلة

نات الحضرية المرتبطة بدورها باألودية، من خالل دراسة وتشخيص نوع ثاني من الفيضابينما تبين لنا     

، إلى أن هذه األخيرة، تعتبر من الظواهر (باشرةغير الم)رئية والمتمثلة في الفيضانات النهرية المنزلية غير الم

الهيدرولوجية األكثر تهديدا وتأثيرا على المجاالت الحضرية، التي يخترقها واد أم الربيع، والتي تتحدد بالمجال 

حيث الزال كما سبقت اإلشارة، جزء كبير . في مدينة خنيفرة بعالية الحوض ومدينة قصبة تادلة بالسافلةالمدروس 

من شبكة الصرف الصحي وقنوات تصريف مياه األمطار مرتبطا بالمجرى، األمر الذي يساهم في ظهور وتردد 

عواصف الرعدية، المصحوبة بتساقطات ظاهرة الفيضانات النهرية غير المباشرة، في الحاالت المطيرة، وفي حالة ال

والتي ينتج عنها قوة الجريان وإرتفاع في مستويات علو الماء بالمجرى مطرية قوية ومركزة في الزمان والمكان، 

الرئيسي لواد أم الربيع، إلى درجة تجاوزها فوهات قنوات التصريف، وبالتالي صعودها عبر هذه القنوات، أو 

القنوات، في حالة كانت اإلمتطاحات أو الفيضانات مصحوبة بحموالت صلبة، مما يؤدي المساهمة في إنسداد هذه 

 .إلى غمر األزقة والمنازل خاصة التي تتوفر على األقبية

خاصة في ما يتعلق ببناء  وفي هذه الحالة فالتهيئة التي همت ضفاف المجرى، سواء بمدينة خنيفرة أو قصبة تادلة،   

حواجز إسمنتية جديدة أو الزيادة في علو بعضها، يبقى غير كافي ألنه يساهم في الحد نوعا ما من الفيضانات 

المباشرة فقط، في الوقت الذي ال تزال فيه الساكنة المجاورة للمجرى تعاني في صمت من خطر الفيضانات غير 

 .المباشرة

بالحوض األعلى ألم الربيع، يحدث نتيجة تضافر القصوى وبهذا يمكننا القول أن نشاط الظواهر الهيدرولوجية       

وفي هذا الصدد نقدم مجموعة من التوصيات، . وتداخل العوامل الطبيعية من جهة والتدخل البشري من جهة ثانية

الي تفادي خطر الفيضانات بالمجاالت المهددة وبالت ،يمكن أن تساهم في التنبؤ بفترات ظهور وتردد اإلمتطاحات

 :بالحوض األعلى ألم الربيع، وذلك على النحو التالي 

يجب إعادة النظر في المفاهيم والدراسات، بحيث اليجب إعطاء األولوية للفيضانات ألنها نتيجة، مقابل  *

وهذا ما تعتمده الدول . التركيز على دراسة اإلمتطاحات بإعتبارها السبب والمحرك الرئيسي للفيضانات



عامةاتمة خ  0202-0201  
 

                                                                                                               2021 \لحلو نادية  405

 

وميكانيزمات حيث يتسنى لهم من خالل فهم سلوكات  المتقدمة في دراسة ومعالجة إشكالية الفيضانات،

وهذا . تالي التفكير في سبل مواجهتها والحد منهاالوب تحديد خصائص الفيضانات، اإلمتطاحات،إشتغال 

ن تسعى في برامجها حيث الزالت لحد األ ضانات،يختلف تماما مع نظرة دول العالم الثالث إلى مشكل الفي

بدل البحث في  ،الفيضانات على اإلنسان والمجالحدوث  دراسة نتائجالتنموية ومشاريع التهيئة إلى 

 .نشاط هذه الظاهرةظهور واألسباب والعوامل التي تؤدي إلى تسريع 

بالوسائل الضرورية لتتبع مستويات علو الماء  ضرورة تهيئة وتجهيز األحواض الفرعية الموسمية أيضا، *

 .الهيدرولوجي لهذه األودية داءوقياس الصبيب، وبالتالي الفهم الدقيق لأل

يجب مراعاة معطى أن يضم كل حوض نهري محطتين هيدرومتريتين على األقل، واحدة بالعالية والثانية  *

 .الي اإلنذار المبكر بالخطربالسافلة، من أجل التنسيق الدائم والمستمر بينهما، وبالت

تهيئة المجرى الرئيسي لواد أم الربيع بالمجاالت الحضرية التي يخترقها، اليجب أن يقتصر فقط على  *

الزيادة في علو الحواجز بالضفاف، بل يجب عزل تام لشبكات تصريف المياه العادمة وقنوات تصريف مياه 

الق القنوات التي توقف اإلشتغال بها، لتفادي خطر األمطار عن المجرى الرئيسي لواد أم الربيع، وإغ

 .الفيضانات غير المباشرة

نشر ثقافة المخاطر الهيدرولوجية والوعي بفترات ترددها، وبالتالي اليجب إغفال ذلك في عمليات التهيئة  *

 .واإلستقرار السكاني بضفاف األودية

بالمجال، ودرجة إنعكاس ذلك والالمسؤول توعية الساكنة المحلية، وتحسيسها بخطورة تدخلها العشوائي  *

 .عليها

مختلف الجهات المحلية، والتي من شأنها أن تسهم في تحملهم مع وتفعيل المقاربة التشاركية  اعتماد *

المسؤولية والمشاركة في التخطيط وإقتراح الوسائل والطرق التي من شأنها التخفيف والحد من نشاط 

  .الهيدرولوجية اإلستثنائية وتردد هذه الظواهر
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 :الئحة البيبليوغرافيا 

 أم بةوض التعميرو التهيحئ  وإشكالي  بالمغرب النهري  األةواض "( :8991) ةمادي و قاسم مةمد أنفلوس

 بالمةمدي  اإلنساني  والعلوم اآلداب كلي  منشورات المغارب ، للجيومرفلوجيين السابع الملتقى أعمال" الربيع

 .831ص  81 رقم الندوات سلسل 

الطبع  األولى ،مطبع  النجاح ". قضايا المنهج في العلوم اإلنساني  المعاصرة (: " 8001) أبو العز عبد الفتاح 

 .ص 882الدار البيضاء  –الجديدة 

 .ص 24المطبع  الرسمي  الرباط ".المتعلق بالماء 80.91قانون رقم (: "  8009) االمان  العام  للةكوم  

 .0301، ص 0292ج ر رقم ". المتعلق بالماء  30.81قانون رقم ( : " 8080)االمان  العام  للةكوم  

 دراس  :المتوسط لألطلس الغربي  الجنوبي  للهضاب الكارستي  الهيدرولوجي  األنظم ": (8008) الخالقي يةيى

 ،كلي  عياض القاضي جامع  ".( الربيع أم وعيون أجدير - الةمام -اللوح عين)  وهيدروكيماوي  هيدرولوجي 

  .ص 888بةث لنيل دكتوراه الدول   .مالل بني اإلنساني  والعلوم اآلداب

 أشغال". األطلس المتوسط -الموارد الماحئي  الكارستي  بهضب  أجدير(: "8008)الخالقي يةي وةافظ عبد اللطيف 

داب والعلوم ، كلي  اآل"ةوض نهر أم الربيع والتنمي  المستدام "اللقاء الجيومرفلوجي العاشر في موضوع 

 . 82-80: ، ص8008مارس  88و  88اإلنساني ، أيام 

 وبركان وجدة ةال : الةضري  المدارات داخل الهيدرولوجي  األخطار وتدبير نشأة"(: 8001) إدريس الةافظ

 اآلداب كلي  هللا بنعبد مةمد سيدي جامع ، الجغرافي  في الدكتوراه لنيل أطروة  ".(الشرقي المغرب)  والسعيدي 

 .ص 315 سايسفاس  اإلنساني  والعلوم

منشورات المجل  المغربي  لإلدارة المةلي  والتنمي  سلسل  نصوص . " قانون الماء "(: 8001) بنيةيى مةمد 

 .ص 013ووثاحئق ،الطبع  االولى مطبع  المعارف الجديدة الرباط 

، ("المصطلةات الجغرافي )العربي  -الفرنسيالمعجم (: " 8913)بلفقيه مةمد والجامعي فضل هللا عبد اللطيف 

 .ص 833مطبع  الجديدة، الطبع  الثاني ، الدار البيضاء، 

سلسل  النصوص التشريعي  المغربي  ،الطبع  األولى دار النجاح . "قانون الماء "(: 8008)توفيق عبد العزيز 

 . ص 10الدار البيضاء 

 .، بةث لنيل دبلوم الدراسات العليا"جيومورفولوجي  لمنطق  الةاجب دراس  (: " 8990)ةافظ عبد اللطيف 

 لوجيينورفللجيوم السابع تقىلالم أعمال ."التهيحئ  وإشكالي  بالمغرب النهري  األةواض": (8991) نافع رشيدة

 رقم الندوات سلسل  المةمدي  اإلنساني  والعلوم اآلداب كلي  منشورات المةمدي  - الثاني الةسن جامع  المغارب 

 .883 -4،ص81

 الجغرافيا، شعب  ".بالمغرب الةضري  والمدارات السطح على الهيدرولوجي  األخطار": (8004) ميلودشاكر 

 .ص 88الرباط  اإلنساني  والعلوم اآلداب كلي 
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جامع   ."وتطبيقات مبادئ دبع عن واالستشعار الجغرافي  المعلوماتي  نظم "(: 8088) شعوان جمالوح الف علي

 .ص 891 ،سايسفاس والعلوم اإلنساني   اآلدابكلي  مةمد بن عبد هللا ،

 النشأة اوهوامشه لتازة الجغرافي بالمدار الطبيعي  األخطار "(: 8080) الغني عبد يططوكر الرةيم عبد قجاج

فاس  اإلنساني  والعلوم اآلداب كلي ، والتهيحئ  الجيوبيحئي  الدراسات مختبر ."الةضري  والتهيحئ ، االنعكاسات،

 .83 - 8من ص  هللا عبد بن مةمد سيدي جامع ، سايس

 اإلمتطاحات أنواع وتصنيف تحديد  :غزاف أسيف لحوض هيدرولوجية دراسة"  : ( 3102) نادية لحلو

 والعلوم اآلداب كلية ،سليمان موالي السلطان جامعة ،الماستر شهادة لنيل بحث  " .(إحصائية معالجة(  الفيضية

 .ص 393،مالل بني اإلنسانية

 

حالة حوض : اإلمتطاحات باألحواض الجبلية المغربية( : " 3102)لحلو نادية والغاشي محمد و الخالقي يحي 

، مجلة الدراسات التطبيقية في علوم ( "خنيفرة، المغرب -جهة بني مالل)أسيف غزاف باألطلس الكبير األوسط 

 .21-02ص  – 01جيومغرب رقم األرض والجغرافية والتهيئة، 

 

بين تدبير : التهيئة الهيدرولوجية بعالية حوض أم الربيع « ( : 3102)لحلو نادية ،الغاشي محمد، الخالقي يحي 

المجلة الدولية للبيئة والتغيرات المناخية، العدد » (خنيفرة -مخاطر الفيضانات والتنمية اإلقتصادية جهة بني مالل

 .0، رقم 2

 

تأثير التغيرات المناخية على النظام الهيدرولوجي بحوض « ( : 3102)لحلو نادية ،الغاشي محمد، الخالقي يحي 

 « أشغال ندوة الماء والمناخ والمجتمع . » (خنيفرة –جهة بني مالل )أسيف غزاف باألطلس الكبير األوسط 

(CES’2015)  من تدبير الموارد إلى تدبير األنساق المائية« ،ISBN : 978-9920-36-097-5, ISSN : 

2458-6919. 

 

من : الهيدرولوجيا القصوى في األودية غير المقاسة( : " 3109)لحلو نادية والغاشي محمد و الخالقي يحي 

حالة حوض خنيس  –والتتبع إلى قياس الصبيب وإستخالص وتحديد اإلمتطاحات السيلية  التجهيز الهيدرومتري

المغرب، -، بني ماللCES’19))، أشغال الندوة الدولية، المناخ والماء والمجتمع (" حوض أم الربيع، المغرب)

 .29-25، الصفحة 922-9931-29-262-2ردمك رقم 

 

واإلمتطاحات ( حوض أم الربيع، المغرب)حوض كيكات   «( : 3109)الخالقي يحي والغاشي محمد ولحلو نادية 

أعمال المؤتمر الدولي العلوم اإلنسانية واإلجتماعية قضايا » .يلالتتبع، القياس، اإلستخالص والتحل: السيلية

   VR.3373.6348.B ،6الطبعة األولى، الجزء ( ألمانيا)برلين  معاصرة التكامل أساس المعرفة،

 

 –أم الربيع )اإلمتطاحات المرجعية بحوض درنة ( : " 3109)لحلو نادية والغاشي محمد و الخالقي يحي 

، المجلة الدولية للبيئة وتغير المناخ العالمي، (  "3102-0921)التحديد واإلستخالص والتصنيف  (:المغرب

 .0، العدد 2المجلد 
 

األليات وإشكالية التهيئة : تأثير مخاطر الفيضانات على دير أطلس بني مالل ( : " 3102)والغازي  عبد العزيز 

أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، جامعة السلطان موالي (. فم أودي إلى فم العنصر –من أوالد امبارك ) المجالية 
 .ص 225سليمان، كلية االداب والعلوم اإلنسانية، بني مالل، 
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، الملتقى التاسع لأليام المورفولوجي ، "وقع العوامل الطبيعي  في هيدرولوجي  أم الربيع "  ( :8008)وزا علي 

 .800-828ص  3قم سلسل  ندوات ومناظرات ر

 
الةركي  (: األطلس المتوسط األوسط)منطق  عالي  الةوض األعلى لواد أم الربيع (: " 8002)وةمد لةسن 

، أطروة  لنيل شهادة الدكتوراه، جامع  مةمد الخامس، كلي  االداب "الطبيعي  وإشكالي  التنمي  المستدام  

 .والعلوم اإلنساني ، الرباط

 

 .84، قطاع الفالة ، ص "الفالة  المغربي  باألرقام (: " 8082)والصيد البةري وزارة الفالة  

 
مشروع المخطط التوجيهي للتهيحئ  المندمج  للموارد الماحئي  لةوض (: " 8088)وكال  الةوض الماحئي ألم الربيع 

 .أم الربيع واألةواض الساةلي  األطلسي 
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 الئحة الخرائط

  التقديم العام

4...........................................................توزيع المواقع المعرضة للفيضانات بحوض أم الربيع  :    1الخريطة رقم   

13................................على مستوى حوض أم الربيع وعلى المستوى الوطني توطين مجال الدراسة :  7-2الخريطة رقم   

  القسم األول

24.........................................حواضه الفرعية وأ( عالية مشرع الضحك)الحوض األعلى ألم الربيع :    4الخريطة رقم   

34.......(............................................عالية مشرع الضحك)جيولوجية الحوض األعلى ألم الربيع :    6الخريطة رقم   

33......( ............................عالية مشرع الضحك)وغرافية للحوض األعلى ألم الربيع الخصائص الطب:    4الخريطة رقم   

34...........وباألحواض الفرعية( عالية مشرع الضحك)توزيع الفئات اإلرتفاعية بالحوض األعلى ألم الربيع :    4الخريطة رقم   

72.................وباألحواض الفرعية( عالية مشرع الضحك)م الربيع توزيع اإلنحدارات بالحوض األعلى أل:    4الخريطة رقم   

77.......(...............................................1447)توزيع الغطاء النباتي بالحوض األعلى ألم الربيع  : 14الخريطة رقم   

74.......(................................................1444)توزيع الغطاء النباتي بالحوض األعلى ألم الربيع : 11الخريطة رقم   

42................................................التوابث الهندسية للحوض األعلى ألم الربيع وأحواضه الفرعية :  12الخريطة رقم   

44......(........................................لضحكعالية مشرع ا)الشبكة المائية بالحوض األعلى ألم الربيع :  13الخريطة رقم   

44...............حسب طريقة سترايلر( عالية مشرع الضحك)رتب الشبكة المائية بالحوض األعلى ألم الربيع  : 17الخريطة رقم   

  67....................................................................توطين مجال الدراسة على المستوى الجهوي  : 14الخريطة رقم 

66.....(.................عالية مشرع الضحك)التوزيع المجالي للتجمعات السكانية بالحوض األعلى ألم الربيع :  16الخريطة رقم   

  

 القسم الثاني 

 

44............................ت المطريةتوطين المحطات المطرية المعتمدة في دراسة التوزيع المجالي للتساقطا:  14رقم الخريطة   

144....بطريقة تيسان( لية مشرع الضحكعا)التوزيع المجالي للتساقطات المطرية بالحوض األعلى ألم الربيع :  14الخريطة رقم   

 Inverse distance...144جالي للتساقطات المطرية بالحوض األعلى ألم الربيع بإستعمال طريقة التوزيع الم:  14الخريطة رقم 

 Krigeage .............114التوزيع المجالي للتساقطات المطرية بالحوض األعلى ألم الربيع بإستعمال طريقة :  24الخريطة رقم 

111...........................الشهرية العليا بالحوض األعلى ألم الربيعالتوزيع المجالي للتساقطات المطرية : 32-21الخريطة رقم   

 

  القسم الثالث

 

 141....(...................عالية مشرع الضحك)التوزيع المجالي والزمني للسدود بالحوض األعلى ألم الربيع :  33الخريطة رقم 

 

  القسم الرابع

 

 244.....(....................حكعالية مشرع الض)المقاسة بالحوض األعلى ألم الربيع  األحواض الفرعية غير:  37الخريطة رقم 

 242.........................................................................األحواض الفرعية األربعة غير المقاسة :  34الخريطة رقم 

 243.................................................................................." ...........واد خنيس " حوض :  36الخريطة رقم 

 243.........................." ..................................................................واد كيكات " حوض :  34الخريطة رقم 

 247......................................................................................." ...واد بوزعبل " حوض :  34الخريطة رقم 

 247" ............................................................................................واد زمكيل " حوض :  34الخريطة رقم 

 321.............................................................................لسبعة المدروسة األحواض الفرعية ا:  74الخريطة رقم 

 324......................................................................موقع القناطر باألحواض السبعة المدروسة :  71الخريطة رقم 
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 326..............................." ............................................................أوزريف أقا " حوض :  72الخريطة رقم 

 326........................" ........................................................................تاقبالت " حوض :  73الخريطة رقم 

 326.................................." ...........................................................تاخزريت " حوض :  77الخريطة رقم 

 324......................." .......................................................................بومرسيد " حوض :  74الخريطة رقم 

 324....................................." ....................................................أسيف زاكور " حوض :  76الخريطة رقم 

 324......................." ...........................................................................إيقور " حوض :  74الخريطة رقم 

 324......................................" ...........................................................إيبوها " حوض :  74ة رقم الخريط

 

  القسم الخامس

 

 371...لمجرى الرئيسي ألم الربيع ودرنةتوطين المحطات المعتمدة في دراسة إنتشار اإلمتطاحات المرجعية با:  74الخريطة رقم 

 344....................................................................موقع المحطات الهيدرومترية بحوض درنة :  44الخريطة رقم 

 344(..........................ضحكعالية مشرع ال)المدروسة بالحوض األعلى ألم الربيع  المجاالت الحضرية:  41الخريطة رقم 

 347...............خنيفرة(العالية) األول جزءقنوات الصرف الصحي وقنوات تصريف مياه األمطار بالتوزيع :  42 الخريطة رقم

 346..............خنيفرة (الوسط)الثاني  جزءقنوات الصرف الصحي وقنوات تصريف مياه األمطار بالتوزيع :  43الخريطة رقم 

 344.............خنيفرة (السافلة)الثالث  جزءوقنوات تصريف مياه األمطار بال قنوات الصرف الصحيتوزيع :  47الخريطة رقم 

 343.................تادلة( العالية) مياه األمطار بالجزء األول قنوات الصرف الصحي وقنوات تصريفتوزيع :  44الخريطة رقم 

 344................تادلة( الوسط) الثاني جزءبال قنوات الصرف الصحي وقنوات تصريف مياه األمطارتوزيع :  46الخريطة رقم 

 344................تادلة( العالية) الثالث جزءقنوات الصرف الصحي وقنوات تصريف مياه األمطار بالتوزيع :  44الخريطة رقم 
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 الئحة المبيانات

ل القسم األو  

37....................( ...............ية مشرع الضحكعال)توزيع الفئات اإلرتفاعية بالحوض األعلى ألم الربيع  :   1المبيان رقم   

37..................................(.....عالية مشرع الضحك)الربيع  المنحنى الهيبسومتري للحوض األعلى ألم :   2المبيان رقم   

34.......................................................ة عند محطة لهري ئات اإلرتفاعية بحوض شبوكتوزيع الف :   3المبيان رقم   

34.........................................................ة عند محطة لهري المنحنى الهيبسومتري لحوض شبوك :   7المبيان رقم   

34...................................................محطة شاشا نملح  تفاعية بحوض سرو عندتوزيع الفئات اإلر :   4المبيان رقم   

34...............................................................................سومتري لحوض سرو المنحنى الهيب :   6المبيان رقم   

34...................................................عند محطة تاغزوت عية بحوض واومنة توزيع الفئات اإلرتفا :   4المبيان رقم   

34.............................................................................المنحنى الهيبسومتري لحوض واومنة  :   4المبيان رقم   

34.............................................توزيع الفئات اإلرتفاعية بحوض درنة عند محطة موالي بوزكري  :   4المبيان رقم   

34...............................................................................المنحنى الهيبسومتري لحوض درنة  : 14المبيان رقم   

61.......................ولألحواض الثانوية ( عالية مشرع الضحك)ع الطولي للحوض األعلى ألم الربيع المقط : 11المبيان رقم   

64.............2417و  1447ا بين إحصاء م( عالية مشرع الضحك)تطور ساكنة الحوض األعلى ألم الربيع  : 12المبيان رقم   

 

الثاني  القسم  

 

 44...........(...........2416-1441)اخية بين المحطات المن Corrélationنماذج تطبيق عملية الترابط  : 16-13المبيان رقم 

 41.........................ت الترابط بالمعدل السنوي للتساقطات المطرية لمحطتي مشرع الضحك وتاكزير : 14-14المبيان رقم 

 43........................................................بالمحطات المدروسة  VRل المؤشرات السنوية التراكمية  : 14المبيان رقم 

 95..................................................موقع محطات قياس التساقطات المطرية حسب عامل اإلرتفاع  : 20المبيان رقم 

46..........................................م  644بالمحطات التي تفوق  توزيع التساقطات المطرية السنوية  : 24-21المبيان رقم   

44........................................م  644توزيع التساقطات المطرية السنوية بالمحطات التي تقل عن  : 34-26المبيان رقم   

 144................بالحوض األعلى ألم الربيع Thiessenمقارنة التساقطات المطرية المستخلصة بطريقة  : 36-31المبيان رقم 

 113..........................(......2416-1437)المرجعية التوزيع السنوي للتساقطات المطرية للمحطات  : 34-34المبيان رقم 

117(.................2416-1437)اإلنحراف عن المعدل السنوي لمحطات التساقطات المطرية المرجعية  : 74-74المبيان رقم   

 CUSUM ..............................114مجانسة معطيات التساقطات المطرية بالمحطات العشرة بطريقة :  41-76المبيان رقم 

114..........................(.2416-1437)توزيع التساقطات المطرية السنوية العليا للمحطات المرجعية  : 47-42المبيان رقم   

121...................................توزيع ترددات التساقطات المطرية السنوية العليا بالمحطات المرجعية  : 64-44المبيان رقم   

122..........................(2416-1437)توزيع التساقطات المطرية السنوية العليا بالمحطات المرجعية  : 66-61المبيان رقم   

127.........................(.......2416-1437)معدل التساقطات المطرية الشهرية بالمحطات المرجعية  : 64-64رقم  المبيان  

 126(......2416-1437)بالمحطات المرجعية المدروسة ( CV)معامل تغير التساقطات المطرية الشهرية  : 44-44المبيان رقم 

 124...........................................توزيع التساقطات المطرية الشهرية العليا بالمحطات المرجعية  : 44-46المبيان رقم 

 124..(...............2416-1441)جعية توزيع التساقطات المطرية اليومية العليا السنوية بالمحطات المر : 41-44المبيان رقم 

 134...................................ت المطرية اليومية العليا الشهرية بالمحطات المرجعية توزيع التساقطا : 47-42المبيان رقم 

 132(.......2416-1441)لمرجعية عدد األيام المطيرة وغير المطيرة على المستوى الشهري بالمحطات ا : 44-44المبيان رقم 

137..........................(2416-1441)توزيع التساقطات المطرية اليومية العليا بالمحطات المرجعية  : 47-44المبيان رقم   

136.(.............................2416-1446)معدل درجة الحرارة السنوية بمحطتي تغاط وأحمد الحنصالي  : 44المبيان رقم   

134.........(................2416-1446)غاط ارة بمحطتي أحمد الحنصالي وتالمعدل الشهري لدرجات الحر : 46المبيان رقم   

134.........................(2416-1446)درجات الحرارة العليا والدنيا بمحطتي أحمد الحنصالي وتغاط  : 44-44المبيان رقم   
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 Bac colorado .......................134حسب  المعدل السنوي للتبخر بمحطتي أحمد الحنصالي وتغاط :      44المبيان رقم 

 Bac colorado........................174المعدل الشهري للتبخر بمحطتي أحمد الحنصالي وتغاط حسب  :    144المبيان رقم 

 172....... غاطالنتح المحتمل ودرجات الحرارة بمحطتي أحمد الحنصالي وت -التغيرات الشهرية للبخر : 142-141المبيان رقم 

 177............................(..................2416-1446)الحصيلة المائية بحوض أم الربيع عالية تغاط  : 143المبيان رقم 

 177...........................(.....2416-1446( )عالية مشرع الضحك)الحصيلة المائية بحوض أم الربيع  : 147المبيان رقم 

 174.........................................تغايرية معدالت الصبيب السنوي بالمجرى الرئيسي لواد أم الربيع  : 144المبيان رقم 

 174...........................(.................2417-1444)تغايرية معدالت الصبيب السنوي بحوض سرو  : 146المبيان رقم 

 174...........................(.............2417-1446)تغايرية معدالت الصبيب السنوي بحوض أمنكوس  : 144المبيان رقم 

 174............................(..............2417-1444)تغايرية معدالت الصبيب السنوي بحوض واومنة  : 144المبيان رقم 

 174...........................(.................2417-1441)وي بحوض درنة تغايرية معدالت الصبيب السن : 144المبيان رقم 

 144.........................................توزيع القيم العليا للصبيب السنوي بالمجرى الرئيسي لواد أم الربيع : 114المبيان رقم 

 144..............................................................(2417-1444)توزيع القيم العليا بحوض سرو  : 111المبيان رقم 

 144...........................(...............................2417-1446)توزيع القيم العليا بحوض أمنكوس  : 112المبيان رقم 

 144............................(................................2417-1444)توزيع القيم العليا بحوض واومنة  : 113المبيان رقم 

 144...........................(...................................2417-1441)توزيع القيم العليا بحوض درنة  : 117المبيان رقم 

 142..............................بيعسنوي بالحوض األعلى ألم الرتوزيع ترددات القيم العليا للصبيب ال : 127-114المبيان رقم 

 147......................................................معدل الصبيب النهري بالمجرى الرئيسي لواد أم الربيع : 124المبيان رقم 

 147...........................(.............................2417-1444)معدل الصبيب النهري بحوض سرو  : 126المبيان رقم 

 147...........................(.........................2417-1446)معدل الصبيب النهري بحوض أمنكوس  : 124المبيان رقم 

 147..................(....................................2417-1444)معدل الصبيب النهري بحوض واومنة  : 124المبيان رقم 

 147...........................(.............................2417-1441)معدل الصبيب النهري بحوض درنة  : 124المبيان رقم 

 146...........................(...........2417-1446)بمحطة تامشاشات  CMD)) معامل الصبيب الشهري : 134المبيان رقم 

 146...........................(.................2417-1444)بمحطة تغاط  CMD))معامل الصبيب الشهري  : 131المبيان رقم 

 146...........................(...........1444-1447)بمحطة دشر الواد  CMD))معامل الصبيب الشهري  : 132المبيان رقم 

 146............................(.........2417-1434)بمحطة قصبة تادلة  CMD))معامل الصبيب الشهري  : 133المبيان رقم 

 146............................(.....2417-1441)بمحطة مشرع الضحك  CMD))معامل الصبيب الشهري  : 137المبيان رقم 

 146............................(...............2417-1441)بمحطة لهري  CMD))معامل الصبيب الشهري  : 134المبيان رقم 

 144............................(..........2417-1444)بمحطة شاشا نملح  CMD))معامل الصبيب الشهري  : 136المبيان رقم 

 144...............(.........................2417-1446)بمحطة تاغزوت  CMD))معامل الصبيب الشهري  : 134المبيان رقم 

 144...........................(............2417-1441)بمحطة تاكزيرت  CMD))معامل الصبيب الشهري  : 134المبيان رقم 

 144............................(....2417-1441)بمحطة موالي بوزكري  CMD))الشهري  معامل الصبيب : 134المبيان رقم 

 144............................(.............2417-1446)بمحطة تامشاشات  DJC))الصبيب اليومي المرتب  : 174المبيان رقم 

 144............................(...................2417-1446)بمحطة تغاط  DJC))الصبيب اليومي المرتب  : 171المبيان رقم 

 144..........(...............................1444-1447) دشر الوادبمحطة  DJC))الصبيب اليومي المرتب  : 172المبيان رقم 

 144............................(............2417-1434)بمحطة قصبة تادلة  DJC))الصبيب اليومي المرتب  : 173المبيان رقم 

 144............................(.......2417-1441)بمحطة مشرع الضحك  DJC))الصبيب اليومي المرتب  : 177المبيان رقم 

 144..........................................(....2417-1444)بمحطة لهري  DJC))الصبيب اليومي المرتب  : 174المبيان رقم 

 164............................(.............2417-1444)بمحطة شاشا نملح  DJC))الصبيب اليومي المرتب  : 176المبيان رقم 

 164.............................(..............2417-1444)بمحطة تاغزوت  DJC))الصبيب اليومي المرتب  : 174المبيان رقم 

 164...................................(.......1444-1441)بمحطة تاكزيرت  DJC))الصبيب اليومي المرتب  : 174المبيان رقم 

  164............................(......2417-1441)بمحطة موالي بوزكري  DJC))الصبيب اليومي المرتب  : 174المبيان رقم 
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 162................................أعلى صبيب يومي على المستوى السنوي بالمجرى الرئيسي لواد أم الربيع  : 144المبيان رقم 

 162............................(.......2417-1444)أعلى صبيب يومي على المستوى السنوي بحوض سرو  : 141المبيان رقم 

 162.............................(...2417-1446)أعلى صبيب يومي على المستوى السنوي بحوض أمنكوس  : 142المبيان رقم 

 162............................(.....2417-1444)أعلى صبيب يومي على المستوى السنوي بحوض واومنة  : 143المبيان رقم 

 162.............................(.......2417-1441)أعلى صبيب يومي على المستوى السنوي بحوض درنة  : 147لمبيان رقم ا

 163.................................أعلى صبيب يومي على المستوى الشهري بالمجرى الرئيسي لواد أم الربيع : 144المبيان رقم 

 167.............................(......2417-1444)يب يومي على المستوى الشهري بحوض سرو أعلى صب : 146المبيان رقم 

 167.............................(..2417-1446)أعلى صبيب يومي على المستوى الشهري بحوض أمنكوس  : 144المبيان رقم 

 167.............................(....2417-1444)أعلى صبيب يومي على المستوى الشهري بحوض واومنة  : 144المبيان رقم 

 167.............................(......2417-1441)أعلى صبيب يومي على المستوى الشهري بحوض درنة  : 144المبيان رقم 

 Ln Normale 166سنوي بالحوض األعلى ألم الربيع حسب قانون  توزيع ترددات أعلى صبيب يومي : 164-164المبيان رقم 

 

  القسم الثالث

 

 147............................................توزيع القيم العليا للصبيب حسب الترددات وحسب العتبات  : 142-144المبيان رقم 

 144(...............2444-1437) القصوى للصبيب اليوميواد أم الربيع حسب تردد القيم إمتطاحات   : 144-143المبيان رقم 

 146.................سنة 144ى سنوات إل 14اإلمتطاحات المسجلة بواد أم الربيع حسب قيم التردد من  : 144-146المبيان رقم 

 144....................... ترددتصنيف اإلمتطاحات المسجلة بواد أم الربيع حسب صبيب الذروة بالنسبة لكل  : 144المبيان رقم 

 144.........................(.......................2444-1444)أهم اإلمتطاحات المسجلة بمحطة تغاط  : 147-141المبيان رقم 

 144........................(..................1444-1447)أهم اإلمتطاحات المسجلة بمحطة دشر الواد  : 144-144المبيان رقم 

 144................(.........................2444-1437)أهم اإلمتطاحات المسجلة بمحطة قصبة تادلة  : 142-144المبيان رقم 

 141...........................اتصنيف اإلمتطاحات المسجلة بواد أم الربيع حسب الشهور األكثر إمتطاح : 146-143المبيان رقم 

 142..........نموذج لتصنيف اإلمتطاحات اليومية المسجلة بواد أم الربيع حسب شكل منحنى اإلمتطاح  : 242-144المبيان رقم 

 147.........د والنزول باأليامحسب مدة الصعو 2444تصنيف اإلمتطاحات المسجلة بواد أم الربيع قبل  : 246-243المبيان رقم 

 146"...قصبة تادلة" ،"مسعود أيت"، "أحمد الحنصالي " ات السنوية لحجم الواردات المائية لسد التغير : 214-244المبيان رقم 

 144"..........قصبة تادلة" ،"مسعود أيت"، "أحمد الحنصالي " توزيع القيم العليا لحجم الواردات المائية بسد  : 211المبيان رقم 

 144"......قصبة تادلة" ،"سعودأيت م"، "أحمد الحنصالي " ترددات حجم الواردات المائية السنوية لسد  : 217-212المبيان رقم 

 144"...قصبة تادلة" ،"أيت مسعود"، "أحمد الحنصالي "  حجم الواردات المائية السنويةتوزيع ترددات  : 214-214المبيان رقم 

 241".قصبة تادلة" ،"سعودأيت م"، "أحمد الحنصالي " لواردات المائية لسد التوزيع الشهري لمعدالت ا : 221-214المبيان رقم 

 242".قصبة تادلة" ،"أيت مسعود"، "أحمد الحنصالي  "التغيرات اليومية لحجم الواردات المائية لسدود :  227-222المبيان رقم 

 243..........................." ............،"ودأيت مسع"، "أحمد الحنصالي " معدل الملء السنوي لسد  : 226-224المبيان رقم 

 247...." ............................،"أيت مسعود"، "أحمد الحنصالي " تغير معدل الملء الشهري بسد  : 224-224المبيان رقم 

 244............................." ،"أيت مسعود"، "أحمد الحنصالي " توزيع أعلى حجم ملء سنوي بسد  : 234-224المبيان رقم 

 246."...........................قصبة تادلة" ،"أيت مسعود"، "أحمد الحنصالي " حجم المخرجات السنوية بسد  : 231المبيان رقم 

 244"......ادلةقصبة ت" ،"أيت مسعود"، "أحمد الحنصالي " توزيع القيم العليا لمجموع المخرجات المائية لسد  : 232المبيان رقم 

  244"....قصبة تادلة" ،"أيت مسعود"، "أحمد الحنصالي "  توزيع القيم العليا الشهرية للمخرجات المائية:  236-233المبيان رقم 

 244.."...قصبة تادلة" ،"مسعود أيت"، "أحمد الحنصالي " التطور السنوي للمدخالت والمخرجات بسد  : 274-234المبيان رقم 

 214...................." قصبة تادلة" ،"أيت مسعود"، "أحمد الحنصالي " المخرجات اليومية لسدتوزيع  : 273-271المبيان رقم 

 216.................(................2414-2441)بواد أم الربيع  أعلى صبيب ذروة يومي سنوي سجل : 276-277المبيان رقم 

 214....الشهور األكثر إمتطاحا المسجلة بواد أم الربيع حسب اإلصطناعية اليومية تصنيف اإلمتطاحات  : 274-274المبيان رقم 

 214........................أم الربيع حسب الشكل المسجلة بواداإلصطناعية اليومية تصنيف اإلمتطاحات  : 242-244المبيان رقم 
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 224................يع حسب المدة الزمنية المسجلة بواد أم الربناعية اليومية اإلصطتصنيف اإلمتطاحات  : 244-243المبيان رقم 

 222................وأقصر مدة صعود ونزول باأليام إستغرقتها اإلمتطاحات اإلصطناعية اليومية أطول  : 244-246المبيان رقم 

 227( ..................2414-2441)الرئيسي لواد أم الربيع أهم اإلمتطاحات اليومية المسجلة بالمجرى : 246 -244المبيان رقم 

 

 القسم الرابع 

 

 237...............................................1444سنوي باألحواض الفرعية لسنة أهم إمتطاح لحظي  : 242-244المبيان رقم 

 234...............................................1446ة باألحواض الفرعية لسنأهم إمتطاح لحظي سنوي  : 244-243المبيان رقم 

 236...............................................1444باألحواض الفرعية لسنة أهم إمتطاح لحظي سنوي  : 247-244المبيان رقم 

 236...............................................1444باألحواض الفرعية لسنة أهم إمتطاح لحظي سنوي  : 344-244المبيان رقم 

 234...............................................1444باألحواض الفرعية لسنة أهم إمتطاح لحظي سنوي  : 346-341المبيان رقم 

 234...............................................1444باألحواض الفرعية لسنة أهم إمتطاح لحظي سنوي  : 312-344المبيان رقم 

 234...............................................1441باألحواض الفرعية لسنة أهم إمتطاح لحظي سنوي  : 314-313المبيان رقم 

 234...............................................1442باألحواض الفرعية لسنة أهم إمتطاح لحظي سنوي  : 327-314المبيان رقم 

 274...............................................1443باألحواض الفرعية لسنة أهم إمتطاح لحظي سنوي  : 334-324المبيان رقم 

 271...............................................1447باألحواض الفرعية لسنة أهم إمتطاح لحظي سنوي  : 336-331المبيان رقم 

 272...............................................1444باألحواض الفرعية لسنة أهم إمتطاح لحظي سنوي  : 372-334المبيان رقم 

 272...............................................1446باألحواض الفرعية لسنة أهم إمتطاح لحظي سنوي  : 374-373المبيان رقم 

 273...............................................1444باألحواض الفرعية لسنة أهم إمتطاح لحظي سنوي  : 347-374المبيان رقم 

 277...............................................1444باألحواض الفرعية لسنة أهم إمتطاح لحظي سنوي  : 364-344المبيان رقم 

 274...............................................1444باألحواض الفرعية لسنة أهم إمتطاح لحظي سنوي  : 366-361المبيان رقم 

 276...............................................1444باألحواض الفرعية لسنة أهم إمتطاح لحظي سنوي  : 342-364المبيان رقم 

 276...............................................1441باألحواض الفرعية لسنة أهم إمتطاح لحظي سنوي  : 344-343المبيان رقم 

 274...............................................1442باألحواض الفرعية لسنة أهم إمتطاح لحظي سنوي  : 347-344المبيان رقم 

 274...............................................1443باألحواض الفرعية لسنة تطاح لحظي سنوي أهم إم : 344-344المبيان رقم 

 274...............................................1447باألحواض الفرعية لسنة أهم إمتطاح لحظي سنوي  : 346-341المبيان رقم 

 274...............................................1444األحواض الفرعية لسنة بأهم إمتطاح لحظي سنوي  : 742-344المبيان رقم 

 244...............................................1446باألحواض الفرعية لسنة أهم إمتطاح لحظي سنوي  : 744-743المبيان رقم 

 241...............................................1444لسنة باألحواض الفرعية أهم إمتطاح لحظي سنوي  : 717-744المبيان رقم 

 242...............................................1444باألحواض الفرعية لسنة أهم إمتطاح لحظي سنوي  : 724-714المبيان رقم 

 243...............................................1444باألحواض الفرعية لسنة أهم إمتطاح لحظي سنوي  : 726-721المبيان رقم 

 243...............................................2444باألحواض الفرعية لسنة أهم إمتطاح لحظي سنوي  : 732-764المبيان رقم 

 247...............................................2441باألحواض الفرعية لسنة أهم إمتطاح لحظي سنوي  : 734-733المبيان رقم 

 244...............................................2442باألحواض الفرعية لسنة أهم إمتطاح لحظي سنوي  : 777-734المبيان رقم 

 246...............................................2443باألحواض الفرعية لسنة أهم إمتطاح لحظي سنوي  : 744-774المبيان رقم 

 244...............................................2447باألحواض الفرعية لسنة أهم إمتطاح لحظي سنوي  : 746-741المبيان رقم 

 244...............................................2444باألحواض الفرعية لسنة أهم إمتطاح لحظي سنوي  : 762-744المبيان رقم 

 244...............................................2446باألحواض الفرعية لسنة أهم إمتطاح لحظي سنوي  : 764-763المبيان رقم 

 244..............................................2444باألحواض الفرعية لسنة أهم إمتطاح لحظي سنوي  : 747-764المبيان رقم 

 264..............................................2444باألحواض الفرعية لسنة أهم إمتطاح لحظي سنوي  : 744-744المبيان رقم 

 261..............................................2444باألحواض الفرعية لسنة أهم إمتطاح لحظي سنوي  : 746-741المبيان رقم 
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 261..............................................2414باألحواض الفرعية لسنة أهم إمتطاح لحظي سنوي  : 742-744المبيان رقم 

 262..............................................2411باألحواض الفرعية لسنة أهم إمتطاح لحظي سنوي  : 744-743المبيان رقم 

 263..............................................2412باألحواض الفرعية لسنة أهم إمتطاح لحظي سنوي  : 447-744ان رقم المبي

 267..............................................2413باألحواض الفرعية لسنة أهم إمتطاح لحظي سنوي  : 414-444المبيان رقم 

 264..............................................2417باألحواض الفرعية لسنة أهم إمتطاح لحظي سنوي  : 416-411المبيان رقم 

 264..............................................2414باألحواض الفرعية لسنة أهم إمتطاح لحظي سنوي  : 422-414المبيان رقم 

 264............روة حسب صبيب الذللحظية السنوية المسجلة باألحواض الفرعية تصنيف اإلمتطاحات ا : 424-423المبيان رقم 

 264....................حسب الفصولباألحواض الفرعية المسجلة اللحظية السنوية تصنيف اإلمتطاحات  : 437-424المبيان رقم 

 244................ء باألحواض الفرعية المقاسة نموذج ألهم اإلمتطاحات اللحظية المسجلة بفصل الشتا:  474-434المبيان رقم 

 242................نموذج ألهم اإلمتطاحات اللحظية المسجلة بفصل الربيع باألحواض الفرعية المقاسة :  476-471المبيان رقم 

 247................المقاسةنموذج ألهم اإلمتطاحات اللحظية المسجلة بفصل الصيف باألحواض الفرعية :  441-474المبيان رقم 

 244...............نموذج ألهم اإلمتطاحات اللحظية المسجلة بفصل الخريف باألحواض الفرعية المقاسة:  444-442المبيان رقم 

 244.ألكثر إمتطاحا  حسب الشهور اباألحواض الفرعية المسجلة السنوية  تصنيف اإلمتطاحات اللحظية : 463-444المبيان رقم 

 244.....................حسب الشكل اللحظية السنوية المسجلة باألحواض الفرعية تصنيف اإلمتطاحات  : 464-467المبيان رقم 

 244..............ية حسب المدة الزمناللحظية السنوية المسجلة باألحواض الفرعية تصنيف اإلمتطاحات  : 441-444المبيان رقم 

 242....حسب مدة الصعود والنزول اللحظية السنوية المسجلة باألحواض الفرعية يف اإلمتطاحات تصن : 441-442المبيان رقم 

 347...................................(......................2414-2416" )خنيس"منحنى المعايرة لحوض واد  : 442المبيان رقم 

 344...............................(.........................2414-2416" )كيكات"منحنى المعايرة لحوض واد  : 443المبيان رقم 

 344..................(....................................2414-2416" )بوزعبل"منحنى المعايرة لحوض واد  : 447المبيان رقم 

 346..............................(.........................2414-2416" )زمكيل"لحوض واد  منحنى المعايرة : 444المبيان رقم 

 344................................(.....2414-2416)الصبيب اليومي لألحواض األربعة غير المقاسة  : 444-446المبيان رقم 

 344.................................... علو الماء باألحواض األربعةالترابط الخطي للصبيب ومستويات  : 611-644المبيان رقم 

 311...............األربعة المدروسة  حسب الفصول المناخية باألحواض تصنيف اإلمتطاحات الفجائية : 614-612المبيان رقم 

 312(...............................2414-2416" )خنيس " بحوض  الفجائيةبعض نماذج اإلمتطاحات  : 624-616المبيان رقم 

 313.............................(.2414-2416" )كيكات " بحوض  الفجائيةبعض نماذج اإلمتطاحات  : 634-626المبيان رقم 

 317...........................(..2414-2416" )بوزعبل " بحوض  الفجائيةبعض نماذج اإلمتطاحات  : 674-636المبيان رقم 

 314(..............................2414-2416" )زمكيل " بحوض الفجائية بعض نماذج اإلمتطاحات  : 644-676المبيان رقم 

 316........................................باألحواض األربعةحسب الشكل  الفجائيةتصنيف اإلمتطاحات  : 644-646المبيان رقم 

 314.......................(..........2414-2416)توزيع ترددات قيم الذروة العليا باألحواض األربعة  : 663-664المبيان رقم 

 324..............................................منحنيات المعايرة الخاصة باألحواض السبعة المدروسة  : 644-667المبيان رقم 

 332............................عة توزيع الصبيب اليومي المستخرج بالطريقة العقالنية باألحواض السب : 644-641المبيان رقم 

 332....................................الترابط الخطي للصبيب ومستويات علو الماء باألحواض السبعة  : 647-644المبيان رقم 

 337.........................................................الصبيب باألحواض السبعة توزيع ترددات قيم  : 641-644المبيان رقم 

 

 القسم الخامس 

 

 377......1447-1447المسجلة بمحطتي دشر الواد وقصبة تادلة السنوية اليومية إنتشار اإلمتطاحات  : 414-642المبيان رقم 

 374...(1447-1447)قصبة تادلة وفارق صبيب الذروة ما بين محطة دشر الواد وعدد أيام اإلنتشار  : 412-411المبيان رقم 

 344...........ر الواد وقصبة تادلةدشتغاط، والمسجلة بمحطة  أهم اإلمتطاحات اليومية السنويةإنتشار  : 434-413المبيان رقم 

 344.....اليومية السنوية المسجلة بواد أم الربيع عالقة التساقطات المطرية بالصبيب ألهم اإلمتطاحات : 441-434المبيان رقم 

 366.................اللحظية المسجلة بمحطة تاكزيرت وموالي بوزكري  إنتشار موجات اإلمتطاحات : 444-442المبيان رقم 
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بها خاصية اإلنتشار عالقة التساقطات المطرية بالصبيب ألهم اإلمتطاحات اليومية السنوية التي تحققت :  444-444المبيان رقم 

 364..........................................................................................مابين محطة تاكزيرت وموالي بوزكري 

 342........................................اإلمتطاحات اللحظية التي تميزت بعدم التجانس في اإلنتشار  : 444-441المبيان رقم 

التساقطات المطرية بالصبيب ألهم اإلمتطاحات اليومية السنوية التي تميزت بعدم التجانس في اإلنتشار :  443-444المبيان رقم 

 343..........................................................................................مابين محطة تاكزيرت وموالي بوزكري 

 342..........ع بمدينة خنيفرة ات تصريف مياه األمطار والمياه العادمة بضفتي واد أم الربيتوزيع قنو : 444-447مبيان رقم ال

 341...................نة تادلة ات تصريف مياه األمطار والمياه العادمة بضفتي واد أم الربيع بمديتوزيع قنو : 446المبيان رقم 
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 الئحة الجداول

 التقديم العام 

6.......................................................................أهم الفيضانات التاريخية التي عرفها المغرب:  1الجدول رقم   

11...........................................................................أهم الدراسات السابقة بحوض أم الربيع :  2الجدول رقم   

 

ل القسم األو  

36................وبروافده الفرعية  (عالية مشر الضحك)توزيع الفئات اإلرتفاعية بالحوض األعلى ألم الربيع  :  3الجدول رقم   

34..........واألحواض الفرعية( عالية مشرع الضحك) النسب المئوية لإلنحدارات بالحوض األعلى ألم الربيع :  7الجدول رقم   

74...................واألحواض الفرعية ( عالية مشرع الضحك)مؤشرات اإلنحدار للحوض األعلى ألم الربيع  :  4الجدول رقم   

43.................................................أحواضه الفرعية لى ألم الربيع والثوابت الهندسية للحوض األع:   6الجدول رقم   

44.................وأحواضه الفرعية( حكعالية مشرع الض)رتب وطول المجاري بالحوض األعلى ألم الربيع  :  4الجدول رقم   

41.................................................................محطات إنتاج الطاقة الكهرومائية بعالية الحوض  :  4الجدول رقم   

  

ثاني القسم ال  

 

44..................محطات قياس التساقطات المطرية المعتمدة في دراسة التوزيع المجالي للتساقطات المطرية  :  4الجدول رقم   

41...............................................................الربيعداخل حوض أم تقديم محطات قياس الحرارة  :14الجدول رقم   

42...................................( عالية مشرع الضحك)المحطات الهيدرومترية بالحوض األعلى ألم الربيع  :11الجدول رقم   

44(..........................2416-1441)الترابط الشهري بين المحطات المطرية بالحوض األعلى ألم الربيع  :12الجدول رقم   

44(............................2413-1444)الترابط الشهري بين المحطات المطرية التي توجد خارج الحوض  :13الجدول رقم   

44..................اقطات المطرية لمحطة مشرع الضحك وتاكزيرت وتامشاشات الترابط بالمعدل السنوي للتس :17الجدول رقم   

 Vecteur régional .............................................42معامل الترابط المحصل عليه بإعتماد طريقة  :14الجدول رقم 

 47.................................................................تصنيف المحطات المطرية حسب عامل اإلرتفاع  :16الجدول رقم 

 44....................................................................المحطات المختارة لدراسة التساقطات المطرية  :14الجدول رقم 

 Thiessen (1447-2413..........................)......147معدل التساقطات المطرية السنوية بطريقة تيسان  :14الجدول رقم 

 146.....................ريقة تيسانالتوزيع الشهري للتساقطات المطرية بالحوض األعلى ألم الربيع بإستعمال ط :14الجدول رقم 

 144(....................2413-1447)مدة لدراسة التوزيع المجالي للتساقطات المطرية المحطات المناخية المعت :24الجدول رقم 

 CUSUM .........................................116نتائج مجانسة معطيات التساقطات المطرية بإعتماد طريقة : 21الجدول رقم 

 114............................................تقسيم معدل التساقطات المطرية السنوية العليا بالمحطات المرجعية  :22الجدول رقم 

 123..........................................فترات رجوع التساقطات المطرية السنوية العليا بالمحطات المرجعية  :23الجدول رقم 

 131............................أليام المطيرة وغير المطيرة على المستوى السنوي بالمحطات المرجعية مجموع ا :27الجدول رقم 

 133(......................2416-1441)خصائص تردد التساقطات المطرية اليومية العليا بالمحطات المرجعية  :24الجدول رقم 

 134(..............2416-1441)يومية السنوية العليا بالمحطات المرجعية فترات رجوع التساقطات المطرية ال :26الجدول رقم 

 172............................................عامل تصحيحي استنادا إلى الشهر وخط عرض منطقة الدراسة  K: 24الجدول رقم 

 173(..........عالية مشرع الضحك)ى ألم الربيع الميزانية المائية بحوض أم الربيع عالية تغاط والحوض األعل :24الجدول رقم 

 143.............................ث \3مفترات رجوع القيم العليا للصبيب السنوي بالحوض األعلى ألم الربيع ب  :24الجدول رقم 

 144(.................الضحكعالية مشرع )بالحوض األعلى ألم الربيع ( CMD)نتائج معامل الصبيب الشهري  :34الجدول رقم 

 161..................................................مميزات الصبيب اليومي المرتب بالحوض األعلى ألم الربيع  :31الجدول رقم 

 166(...............الضحكالية مشرع ع)فترات رجوع القيم العليا للصبيب اليومي بالحوض األعلى ألم الربيع  :32الجدول رقم 
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 سم الثالث الق

 

 143...................2444الطرق المعتمدة في تحديد صبيب اإلمتطاحات بالمجرى الرئيسي لواد أم الربيع قبل  :33الجدول رقم 

 142............................. حسب شكل منحنى اإلمتطاحالمسجلة بواد أم الربيع اليومية تصنيف اإلمتطاحات  :37الجدول رقم 

 143........... ................................ حسب مدة الصعود والنزول باأليامواد أم الربيع تصنيف إمتطاحات  :34الجدول رقم 

 144.........................................................................الطاقة اإلستيعابية لسدود حوض أم الربيع  :36الجدول رقم 

 142.............................................................................الخصائص الهندسية للسدود المدروسة  :34الجدول رقم 

 143..................................................................جرد المواقع المهددة بالفيضانات بعالية الحوض  :34الجدول رقم 

 244"........قصبة تادلة" و" أيت مسعود"و " أحمد الحنصالي" فترات رجوع حجم الوادرات المائية السنوية لسد :34الجدول رقم 

 244.....(.............2414-2444" )أيت مسعود"و ( 2414-2444"  )أحمد الحنصالي" الميزانية السنوية لسد :74الجدول رقم 

 217...................................... (2414-2441)اإلمتطاحات اإلصطناعية اليومية المسجلة بواد أم الربيع  :71الجدول رقم 

 216..........التهيئة  تصنيف اإلمتطاحات اإلصطناعية اليومية بواد أم الربيع حسب أعلى صبيب ذروة قبل وبعد :72الجدول رقم 

 214.................................الشكل المسجلة بواد أم الربيع حسب اإلصطناعية اليومية تصنيف اإلمتطاحات  :73الجدول رقم 

 224........... ..................حسب المدة الزمنية ( 2414-2441)تصنيف اإلمتطاحات المسجلة بواد أم الربيع  :77الجدول رقم 

 221(..............2414-2441)أطول مدة صعود ونزول باأليام إستغرقتها اإلمتطاحات المسجلة بواد أم الربيع  :74الجدول رقم 

 

 بع القسم الرا

 

 231.......................................................................................... لحظيةأنواع اإلمتطاحات ال :76الجدول رقم 

 233...........(.............................2414-1444)اإلمتطاحات اللحظية العامة باألحواض الفرعية المقاسة  :74ول رقم الجد

 264( ..............2414-1444)خصائص أهم اإلمتطاحات اللحظية المسجلة بفصل الشتاء باألحواض الفرعية  :74الجدول رقم 

 241...(  ..........2414-1444)اإلمتطاحات اللحظية المسجلة بفصل الربيع باالحواض الفرعية خصائص أهم  :74الجدول رقم 

   243(..............2414-1444)خصائص أهم اإلمتطاحات اللحظية المسجلة بفصل الصيف باالحواض الفرعية  :44الجدول رقم 

   247(.............2414-1444)خريف باالحواض الفرعية خصائص أهم اإلمتطاحات اللحظية المسجلة بفصل ال :41الجدول رقم 

 243..............حسب مدة الصعود والنزول  باألحواض الفرعيةالسنوية المسجلة  لحظيةتصنيف اإلمتطاحات ال :42الجدول رقم 

 244.............................................................. مؤشرات الهندسية لألحواض الفرعية غير المقاسةال :43الجدول رقم 

 342............................ 2414\42\44إلى  2416\44\44من " خنيس " نموذج مستويات علو الماء بواد  :47الجدول رقم 

 342........................... 2414\42\26إلى  2416\42\24من " كيكات " نموذج مستويات علو الماء بواد  :44الجدول رقم 

 342......................... 2414\43\44إلى  2416\42\24من " بوزعبل " نموذج مستويات علو الماء بواد  :46الجدول رقم 

 342........................... 2414\42\44إلى  2416\44\44من " زمكيل " نموذج مستويات علو الماء بواد  :44الجدول رقم 

 343.................................................... 2414نتائج خرجات قياس الصبيب باألحواض األربعة سنة  :44الجدول رقم 

 344......................( .............................2414-2416" )خنيس " بحوض واد  فجائيةاإلمتطاحات ال :44الجدول رقم 

 344...............( ....................................2414-2416" )كيكات " بحوض واد  الفجائيةاإلمتطاحات  :64الجدول رقم 

 314..............( ....................................2414-2416" )بوزعبل" بحوض واد  الفجائيةاإلمتطاحات  :61الجدول رقم 

 314...............................................( ....2414-2416" )زمكيل " بحوض واد  فجائيةالاإلمتطاحات  :62الجدول رقم 

 316..................(..............2414-2416)باألحواض األربعة حسب الشكل  الفجائيةتصنيف اإلمتطاحات  :63الجدول رقم 

 314...............(............2414-2416)باألحواض األربعة ( ث\ل)للصبيب فترات رجوع قيم الذروة العليا  :67الجدول رقم 

 324.............................................................................. غير المقاسةألحواض السبعة تذكير با :64الجدول رقم 

 327..................................................................... لقناطر األحواض السبعةالخصائص الهندسية  :66الجدول رقم 

 GIANDOTTI ...................................................324زمن التركز باألحواض الفرعية حسب صيغة : 64الجدول رقم 

 324...................................نتائج حساب الصبيب بإعتماد الطريقة العقالنية باألحواض السبعة المدروسة  :64الجدول رقم 
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 334.............................السبعة حسب الطريقة العقالنية الفرعية الصبيب ومستويات علو الماء باألحواض  :64الجدول رقم 

 334..........................................................يم الصبيب باألحواض السبعة المدروسة فترات رجوع ق :44الجدول رقم 

 

 س القسم الخام

 

 372......................................................................خصائص المحطات الهيدرومترية المدروسة  :41الجدول رقم 

 373................(.......................1447-1447)اإلمتطاحات المرجعية بمحطتي دشر الواد وقصبة تادلة  :42الجدول رقم 

 374(..1447-1447)صبة تادلة بمحطتي دشر الواد وقالسنوية العليا اليومية أهم اإلمتطاحات خصائص إنتشار  :43الجدول رقم 

 374............................( .........2444-1444)المسجلة بواد أم الربيع ة العليا السنوياإلمتطاحات اليومية  :47الجدول رقم 

 343.................................خصائص إنتشار اإلمتطاحات اليومية المسجلة بمحطة تغاط ودشر الواد وتادلة :44الجدول رقم 

 344......................................................خصائص المحطات الهيدرومترية المدروسة بحوض درنة  :46الجدول رقم 

 364............( ............................................2414-1444)اإلمتطاحات اللحظية المسجلة بواد درنة  :44الجدول رقم 

 363.....................المسجلة بمحطة تاكزيرت وموالي بوزكريالسنوية اإلمتطاحات اللحظية  إنتشار موجات :44الجدول رقم 

 364.(...2414-1444)في اإلنتشار مابين المحطتين  تميزت بعدم التجانسخصائص اإلمتطاحات اللحظية التي  :44الجدول رقم 

 342.........................ة بضفتي واد أم الربيع بمدينة خيفرة جرد قنوات تصريف مياه األمطار والمياه العادم :44الجدول رقم 

 341...................جرد قنوات تصريف مياه األمطار والمياه العادمة بضفتي واد أم الربيع بمدينة قصبة تادلة  :41الجدول رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



0201-0202 الملحق  
 

0202\لحلو نادية 428  

 

 الئحة الصور

 

  القسم األول

 

 71( ...............................عالية مشرع الضحك)طبيعة اإلنحدارات بسفوح الحوض األعلى ألم الربيع :  6-1الصورة رقم 

 76...................................................................................................ماطورال منفتح :   4الصورة رقم   
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 الئحة األشكال

 

 

  القسم الثاني
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 القسم الرابع
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344..................................ال الحضري لمدينة قصبة تادلة إلى ثالث مجاالت تقسيم واد أم الربيع والمج:  4الشكل رقم   
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