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 ملخص

 

تتوفضر اكجزائضر على إملةنةةت بيةلة  هةم   جللت م، اكنشةط اكفاليي أهم األنشب  
االقتصةقة  اكتي تلتمق عليهة اكقوك  اكجزائضري  في تيةيق عملة  اكتنمة  واكزيةق  في اكقخل 

اكزضراع  اكجزائضري   لغيضرهة م، اكةبةعةت تتأثضر بلق  االقتصةقي  وم، جه  أخضرى  فإ، 
ة اكبيةلة  واكمتمثل  في اكتضةضريس  اكمنةخ  اكتضرب   اكلوامل اكبشضري  أهمهة  عوامل منه

اكيق اكلةمل  اكلوامل االقتصةقة   مثل توفضر اكمخةز،  شبل  اكبضرق األسواق  
االستثمةضرات  فلةنت أهقاف اكبيث تتميوضر يول إيضراز بل  اكلوامل اكتي سةهمت في 

 .تبوضر اكنشةط اكفاليي في إقلةم واق سوف

 
RÉSUMÉ  

L'Algérie a un potentiel naturel important, fait de l'activité agricole l’une des plus 
importantes activités économiques dont dépend l'Etat algérien dans le processus 
de développement et l'augmentation des revenus économiques. L'agriculture 
algérienne, comme d'autres secteurs touchés par plusieurs facteurs, 
principalement naturels liés la aux caractéristiques pédologiques et climatiques ; 
les facteurs humains, tels que la disponibilité de la main d’œuvre qualifiée ; les 
facteurs économiques, comme la disponibilité des entrepôts, des marchés, des 
réseaux routiers, les investissements. Les objectifs de recherche de la présente 
étude été centrés sur le recensement et l’identification des principaux facteurs 
qui ont contribué au développement de l'activité agricole dans la région de la 
vallée du Souf – El-Oued. 
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 :مقدمة 
تللب اكزضراع  أهمة  لييضر  في تيةيق اكتنمة  االقتصةقة   وم، خالكهة اكتنمة  في مختلف اكمجةالت  ممة ةلني أنهة تمثل 
ضرليز  أسةسة  كلتنمة  يبلقهة االجتمةعي واالقتصةقي في جمةع اكقول  وفي اكلةوق األخيضر  تمثل ضرليز  كلتنمة  يبلقهة اكييئي  

، يفةظ على اكتنوع اكييوي واكتواز، اكييئي اكذي ةلفل قةموم  اكمواضرق ويؤم، ظضروف اكتنمة  بمة ينبوي علةه ذكك م
  وفي اكجزائضر لة، ومة زال كلةبةع اكفاليي أهميته اكةصوى  لأيق اكةبةعةت اكضرئةسة  في اكينةة، االقتصةقي  (1)اكمستقام 

همة  اكنسية  كالستثمةضرات اكموجه  إكةه بةكةةةس مع ييث عضرف هذا اكةبةع قصوضرا في تووي، ضرأس اكمةل بسيب انخفة  اال
  وم، جه  اخضرى فلةق اتجهت (2)اكةبةعةت األخضرى العتمةق اكقوك  في تلية  ايتةةجةتهة اكغذائة  على االستيضراق م، اكخةضرج

ةئص بيةلة   يخصاكقوك  اكجزائضري  منذ اكتسلينةت نيو تيسي، مستوى اكفالي  اكصيضراوة   ييث ينفضرق اكمجةل اكصيضراوي
 بشضري  واقتصةقة  تميزهة ع، اكجزء اكشمةكي 

Il constitue la partie le la plus active du Sahara, puisqu’il regroupe 2/3 des palmeraies et 2/3 des habitants du 
territoire. IL doit cette particularité à la disposition générale du bouclier saharien, qui ici plonge vert le nord, 
donnant naissance à un vaste bassin sédimentaire en contrebas des hauteurs de l’Aurès-Nememcha. 
L’histoire, et les ressource en eau, organisent ce bas –Sahara en une série d’espaces individualisés, ayant 
chacun son paysage, son monde d’organisation spatiale, son nom. C’est le mode d’accès à l’eau qui fait 
généralement les spécificités de chacun(3)  

وضم، هذا اإلقلةم تةع والة  واق سوف في اكلضرق اكشضرقي اكوييضر  لجزء م، اكصيضراء اكمنخفض   تلتمق في اقتصةقهة على 
اكنشةط اكفاليي  ييث تشهق هذه اكمنبة  في اآلون  األخيضر  قينةمةلة  فالية  غيضر مسيوق  ع، بضريق اكنتةئج االيجةية  اكتي 

نيةول في هذه اكقضراس  اكتلضرف على أهم اكلوامل اكتي سةهمت في تبوضر اكنشةط يةةهة اكةبةع اكفاليي في اكوالة   فس
 .اكزضراعي في إقلةم واق سوف

  
 : إشكالية الدراسة

شهق اكةبةع اكفاليي في والة  واق سوف قينةمةلة  فالية  لييضر  منذ اكتسلينةت إكى يومنة  هذا اكتبوضر اكمليوظ تجسق م، 
قنبةضر م، اكميةصيل  1.605.320)  (قنبةضر م، اكببةبة سنوةة .1.51...1)  (نخل  1.2.1.111) (04)خالل وجوق

  وعلى هذا األسةس مةهي (قنبةضر م، اكتموضر سنوةة 3522.9)  (هلتةضر  م، األضراضي اكفالية 1.605.320)  (اكيةلة 
 اكلوامل اكتي سةهمت في تبوضر اكنشةط اكفاليي على مستوى إقلةم واق سوف؟ 

 
 : أسئلة الدراسة 
 مةهي اإلملةنةت اكبيةلة  كوالة  واق سوف؟ -
 ليف تتوزع اكلمةك  االقتصةقة  في والة  واق سوف؟ -
 مةهو قوضر األسواق في تفليل اكنشةط اكفاليي على مستوى اكوالة ؟ -
 ليف سةهم اكلةةضر في تنمة  اكمنبة  فاليةة؟ -
 مةهو مضرقوق اكةبةع اكفاليي في اكمنبة ؟  -
 كفاليي في اكمنبة  مستةبال؟ليف ةمل، تيسي، وضلة  اكةبةع ا -
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 : أهداف الدراسة
 قوضر اكلوامل اكبيةلة  في تنمة  اكةبةع اكفاليي -
 قوضر األسواق في تنمة  اكةبةع اكفاليي  -
 أهمة  اكلةةضر اكفاليي في تنمة  اكةبةع اكفاليي -
 

 : فرضيات الدراسة
 اكلوامل اكبيةلة  سةهمت في تبوضر اكنشةط اكفاليي في اكمنبة  -
 ك  فالية  سةهمت في تبوضر اكةبةع اكفالييوجوق عمة -
 األسواق كهة قوضر في تفليل اكةبةع اكفاليي في اكمنبة   -
 اكلةةضر كه أهمة  في تنمة  اكةبةع اكفاليي في إقلةم واق سوف  -

 : أهمية البحث
ملةنةةت اكمتةي  تأتي أهمة  اكبيث م، أهمة  اكةبةع اكفاليي وقوضره في  عملة  اكتنمة  االقتصةقة   وم، جه  أخضرى كإل

 .واكمواضرق اكتي يتمتع يهة إقلةم واق سوف اكملضروف على اكمستوى اكوبني
  

 :منهج الدراسة
اتبلنة اكمنهج اكوصفي اكتيليلي واكذي يتالءم مع ملبةةت اكقضراس   ييث تنةوكنة في اكلنصضر األول إملةنةةت اكمنبة  م، 

ضر اكنشةط اكفاليي مثل اكيق اكلةمل  اكفالية  واألسواق  وخصص اكنةية  اكبيةلة   ثم بل  اكلوامل اكمسةهم  في تبو 
 . اكلنصضر اكثةكث كيضرامج االستصالح اكفاليي في والة  واق سوف  ثم اكنشةط اكفاليي وأخيضرا نتةئج اكقضراس  و خةتم 

 
 : الدراسات السابقة

ي في إقلةم واق وسف يي، اكةقةم ضرسةك  مةجستيضر كلبةيث مصبفوي عمضر م، جةمل  قسنبين  تيت عنوا، اكةبةع اكفالي
  وهقف هذه اكقضراس  تشخةص وضلة  اكةبةع اكفاليي في إقلةم واق سوف قيل اإلصاليةت وبلقهة (2112)واكيقيث 

ضرسةك  مةجستيضر كلبةيث  جيهة، عيقاوي تيت عنوا، مشلل  صلوق اكمةةه وأثةضرهة على اكييئ  يإقلةم واق سوف  جةمل  
 .قف منهة تشخةص واقع اكييئ  بةكتبضرق إكى مختلف اكةبةعةت منهة اكةبةع اكفاليي  ولة، اكه(2115)قسنبين  

  
 : التعريف بمنطقة وادي سوف: أوال
 : الموقع اإلداري والفلكي  -1-1

قوائضر  3م  تتوو، م، .132تةع والة  واق سوف في اكجنوب اكشضرقي كلةبضر اكجزائضري  تأسست إثضر اكتةسةم اإلقاضري كسن  
  ةيقهة م، اكشمةل والة  تبس   خنشل  وتبس   م، اكجنوب والة  وضرقل   م، 2لم 2542...مسةيتهة يلقة   تيلغ  91و

وبي، ° .9و°91اكشضرق اكجمهوضري  اكتونسة   وم، اكغضرب والة  اكجلف  وبسلضر  ووضرقل   تةع اكوالة  فلوةة يي، قائضرتي عضر 
 (11اكخضريب  )شضرقة° 2و° 5خبي بول 

 
 
 
 



Saifi Zahir  / Revue Agriculture. 09 (2015) 51 – 61 

54 

 

 
 
 
 
 
 
 
 : عيةالمكونات الطبي -1-2

 (15)جزء م، اكصيضراء اكشمةكة  اكشضرقة  وتنتمي إكى اكلضرق اكشضرقي اكوييضر
فهي جزء م، اكصيضراء اكمنخفض  واكتي هي عبةضر  يو  ضرسوبي واسع تميزه اكوثبة، اكضرملة  اكموجوق  على  :طبوغرافيا

 .شلل سالسل  ييث نميز ثالث ويقاتويضرى وهي اكوثبة، اكضرملة   اكسيوف واأليوا 
متضر  ثم  911-111نجق  تووينةت اكزم، اكثةني واكمتمثل  في اكوضريتةسي اكسفلي و اكوضريتةسي اكللوي على عمق  :ياجيولوج

اكببة  اكبينة  )متضر  تووينةت اكزم، اكضرابع  511إكى  1..تووينةت اكزم، اكثةكث أهمهة اكليوسة، و ميوبةكيوسة، على عمق 
 (اكضرمل اكيقيقي األية  واكوثبة،)اكمنبة  تووينةت اكزم، اكضرابع اكةةضري  وهي ذات انتشةضر واسع في( و اكببة  اكضرملة  

تصنف ضم، اكتضرب اكصيضراوة  اكهةللة  وأهمهة اكلضرق اكذي ةمثل صيضراء م، اكضرمل ثم اكةشضر  اكجبسة  اكولسة   :الترب
 متضر 2 -.14واكةشضر  اكجبسة  ذات إنتشةضر واسع عمةهة 

مع فةضرق يضراضري لييضر ةصل ° م .41.واخف  قةم  جةنفي °م1.ضر  في شهضر أوت تصل أقصى قةم  كقضرج  اكيضرا: المناخ
 ملم  51  متوسط اكتسةقط في اكمنبة  ةصل إكى °م.9إكى 

 يتوافق مع اكجزء اكللوي كلتووينةت نميز ثالث أصمب  مةئة   اكسمةط اكسبيي (11)م، خالل اكشلل  :األسمطة المائية
م  اكسمةط اكميوبليوسةني هذا  1.و 11ابع وةمل، اكوصول إكيهة على عمق يتضراوح مةيي، اكةةضري  اكمتوضل  ينهةة  اكزم، اكضر 

- 2.1اكسمةط يتوو، بشلل أسةسي م، اكبي، واكمةضر، واكجبس وكه مخزو، مةئي ملتيضر وهو أوثضر األسمب  استغالال
مثل اكببة  االضرتوازي  كيو  م وة 1211و 1.11م  ثم اكسمةط ألكيي وهو نفسه اكةةضري اكمتقاخل يتضراوح عمةه يي، 11.

 .اكصيضراء اكشمةكي
 

                
 

       
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                            
 2115 عيقاوي . في اكصيضراء اكمنخفض ( شمةل شضرق  -جنوب غضرب)مةبع جيوكوجي : 11الشكل 
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 واد سوف اقتصاديا: ثانيا
 :توزيع المشتغلين عبر القطاعات االقتصادية لوالية واد سوف -2-1

توزيححححححع اكلمةكحححححح  االقتصححححححةقة  فححححححي والةحححححح  واق سححححححوف عيححححححضر تلححححححقاقي، ضرسححححححميي، وهمححححححة تلححححححقاق ( 11) يوضححححححو اكجححححححقول ضرقححححححم 
ف  إكححححححى اكةبةعححححححةت األخححححححضرى وتشححححححلل لححححححل محححححح، اكفاليحححححح  واكصححححححنةع  واألشححححححغةل اكلمومةحححححح  بةإلضححححححة 1332وتلححححححقاق  1325

أهحححححححم اكةبةعحححححححةت االقتصحححححححةقة  فحححححححي اكجزائحححححححضر فمححححححح، خحححححححالل اكجحححححححقول ناليححححححح  ......( اكتجحححححححةضر   اكتللحححححححةم  اكصحححححححي   اإلقاضر )
ةشحححححلل اكةبحححححةع  1325تفحححححةوت فحححححي توزيحححححع نسحححححب اكمشحححححتغلي، مححححح، إيصحححححةء إكحححححى أخحححححضر ومححححح، قبةعحححححة ألخحححححضر  ففحححححي تلحححححقاق 

 وأقحححححل نسحححححب  فحححححي يلقةححححح   %.9..5سحححححب  فحححححي يلقةححححح  اكحححححواقي يححححححاكضرابحححححع أويحححححضر اكنسحححححب فحححححي جمةحححححع اكحححححقوائضر وسحححححجلت أويحححححضر ن
قوائححححضر أهمهححححة قائححححضر  قمححححةضر  15ناليحححح  تضراجححححع فححححي نسححححب اكمشححححتغلي، فححححي  1332 وفححححي تلححححقاق  %91.55يةسححححي خلةفحححح  يححححح

وهححححححذا ينبيححححححق علححححححى لححححححل محححححح، قبححححححةع اكصححححححنةع  وقبححححححةع األشححححححغةل اكلمومةحححححح  ففححححححي اكةبححححححةع %2.55إكححححححى %1.29.محححححح، 
انخفةضحححححححة إكححححححححى  1332كةسححححححححجل فحححححححي سححححححححن   %2.92ةكنسححححححححب  كمتوسحححححححط اكححححححححقوائضر يححححححححاكصحححححححنةعي قحححححححقضر عححححححححقق اكمشحححححححتغلي، ب

 فةكصحححححنةع  فحححححي اكمجحححححةل اكصحححححيضراوي ميقوق  وبةكنسحححححب  كةبححححححةع األشحححححغةل اكلمومةححححح   تنحححححةق  عحححححقق اكمشححححححتغلي،  %.5.1
 كوحححححح، %1..12محححححح، إجمححححححةكي اكمشححححححتغلي، كيححححححنخف  إكححححححى  %2...1 1325محححححح، تلححححححقاق إكححححححى أخححححححضر فةححححححق سححححححجل سححححححن  

كةصححححححل إكححححححى %25.95تخححححححص اكةبححححححةع اكفاليححححححي اكححححححذي سححححححجل زيححححححةق  فححححححي نسححححححب اكمشححححححتغلي، محححححح، اكماليظحححححح  األسةسححححححة  
وعلحححححى  %2....إكحححححى  %23.35قوائحححححضر أهمهحححححة قائحححححضر  اكضربحححححةح مححححح،  5فهحححححذه اكزيحححححةق  مسحححححت  1332فحححححي سحححححن   92.95%

قوائحححححضر إكححححححى أ، نسححححححب  اكمشححححححتغلي، فحححححي هححححححذا اكةبححححححةع تبةححححححى  19اكحححححضرغم محححححح، تنححححححةقص اكلمةكحححححح  فحححححي اكةبححححححةع اكفاليححححححي فححححححي 
 وتحححححقل هحححححذه اكملبةحححححةت علحححححى أ، منبةححححح  واق سحححححوف تشحححححهق قينةمةلةححححح  فاليةححححح  لييحححححضر  (  %9.55.إمةحححححه ونسحححححه )لححححح  مضرتف

 .وهذا مة ةفسضر اضرتفةع نسب  اكمشتغلي، في اكةبةع اكفاليي
 

 توزيع اكلمةك  االقتصةقة  في والة  واق سوف:  11جدول 
 القطاعات

 
 (%) ى أخر   (%)عمومية بناء وأشغال (%)صناعة  (%)الفالحة 

1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 
 76.87 64.35 6.57 17.88 4.68 13.74 11.88 19.. الواد
 2.77 40.83 12.78 13.27 11.77 7.65 45.68 ...92 قمار
 48.36 52.49 3.73 8.76 4.58 3.82 43.33 39..9 الرقيبة
 54.30 56.15 11.02 16.03 6.36 7.38 28.05 ...21 دبيلة

 50.84 30.67 3.72 13.68 3.67 7.82 35.77 47.83 خليفة. ح
 27.63 48.61 15.19 9.75 6.62 11.25 6.62 30.89 المقرن 
 34.05 36.25 15.52 25.21 4.85 8.58 45.58 29.96 الرباح
 29.13 58.60 28.89 22.31 10.71 10.71 30.62 8.38 البياضة

 35.32 33.55 15.21 11.95 4.54 4.54 43.77 49.97 اميه ونسه
 43.58 46.81 12.51 15.42 8.38 8.38 32.36 29.37 متوسط الدوائر

 2115مقيضري  اكتجهيز واكتهيئ  اكلمضرانة  كوالة  واق سوف :المصدر 
  :النشاط التجاري  -2-2

ةهم في اكتبوضر االقتصةقي  وتلبي يضرل  مجةكة  تلتيضر اكتجةضر  سواء أوةنت تجةضر  اكتجزئ  أو تجةضر  اكجمل   م، أهم األنشب  االقتصةقة  اكتي تس
لييضر  ع، بضريق تنةل اكسلع  فللى مستوى والة  واق  تتوزع عق  أسواق منهة مة هو وبني ومنهة مة هو ميلي  وبل  األسواق متخصص  لسوق 

  أ، أصل اكتجةضر (2115مةضرس )قضراس  اكميقانة  اكخضضر واكفواوه ييلقة  اكواق  وبل  األسواق عةم  واكتي تتوزع على لةمل تضراب اكوالة   وتشيضر اك
ةضرج والة  واق اكزبةئ، كسوق اكخضضر واكفواوه ييلقة  اكواق   تلقى يقوق اكوالة  كةشمل عق  والةةت م، اكتضراب اكوبني   وقق ققضر عقق اكتجةضر اكزبةئ، خ

تجةضر  وأقل اكتجةضر تواجقا م، والة  خنشل   وضرقل  أم  11  يح تةجضر  ثم اكجزائضر اكلةصم .1تةجضر  تتةقمهم والة  سبيف يح .1إكى  12سوف مة يي، 
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تةجضر وعلى اكمستوى اكميلي يللب لذكك اكسوق قوضر أسةسي بةستةبةبه كلتجةضر عيضر لةف   وققضر عقق اكتجةضر اكزبةئ، اكميليي،  12اكيواقي اكمسيل   يح
تةجضر  وأقل اكتجةضر يضوضرا م، يلقة  يني قش  وقواضر  19  سيقي عمضرا، يحتةجضر زبو، ثم يلقة .1تةجضر  تتةقمهم يلقة  جةمل  يح .1إكى  12مة يي، 
 .تةجضر وأغلب هذه اكيلقةةت م، اكمنبة  اكغضربة  كلوالة  اكتي ال تتوفضر على إملةنةةت زضراعة   وملظمهة يلقةةت هةمشة  12اكمةء يح

  
 كمستوى اكوبني واكجلياألصل اكجغضرافي كزبةئ، سوق اكخضضر واكفواوه كيلقة  اكواق على ا:  12جدول 

 
 داخل الوالية

دوار  البلدية 
 الماء

سيدي  أم الطيور اسطيل المغير الحمراوية
 خليل

سيدي 
 عمران

واد 
 العلندة

 بني قشة جامعة

 12 11 11 10 10 11 11 10 11 12 العدد
 الوالية ارجخ

 سيلةم البرج البواقي ورقلة خنشلة باتنة قسنطينة بسكرة الجزائر سطيف الوالية
 12 10 12 12 12 10 19 11 11 11 العدد 

 2115تيةةةةت ميقانة  مةضرس :اكمصقضر 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : برامج االستصالح الزراعي في إقليم واد سوف: ثةكثة
بمشحححححةضريع يةحححححةز  اكملوةححححح  اكلةةضريححححح   1329عضرفححححت والةححححح  واق سحححححوف عحححححق  مشحححححةضريع استصحححححاليةه فاليةححححح   ايتححححقاء مححححح، سحححححن  

 ثحححححم االمتةحححححةز اكفاليحححححي وأخيحححححضرا اكحححححقعم اكفاليحححححي فحححححي إبحححححةضر اكحححححوبني كلتنمةححححح  اكفاليةححححح   إذ، محححححة  عححححح، بضريحححححق االستصحححححالح
 .هي أهم اكمشةضريع اكفالية  اكتي يةزت عليهة اكوالة  في إبةضر هذه اكمخببةت

  
 :حيازة الملكية العقارية الفالحية عن طريق االستصالح -0-1

ويححححنص علححححى أ، كوححححل فححححضرق كقةححححه ضرغبحححح  اكلمححححل فححححي اكمجححححةل اكفاليححححي  ةملححححك قبلحححح   1329صححححقضر هححححذا اكةححححةنو، فححححي سححححن  
يلقةححححح  ملونححححح  إلقلحححححةم  91أضر  فحححححي إبحححححةضر يةحححححةز  اكملوةححححح  اكلةةضريححححح  عححححح، بضريحححححق االستصحححححالح  وقحححححق اسحححححتفةق مححححح، أصحححححل 

كي اكمسححححححححةي  اكموزعحححححححح  قححححححححقضر إجمححححححححة( 19)يلقةحححححححح  محححححححح، هححححححححذا اكمشححححححححضروع  فيسححححححححب ملبةححححححححةت اكجححححححححقول ضرقححححححححم  12اكوالةحححححححح  
هحححححح علحححححى  22.2فالح وأويحححححضر مسحححححةي  وزعحححححت فحححححي يلقةححححح  يةسحححححي خلةفححححح  يحححححح .919هحححححح اسحححححتفةق منهحححححة يحححححواكي  192.2يحححححح

كلفحححححضرق /هحححححح  .1.3وقحححححقضر متوسحححححط نصحححححيب اكمسحححححتفيقي، محححححة يحححححي،  1.هحححححح علحححححى 13.5مسحححححتفيق وأقحححححل مسحححححةي  وزعحححححت  591
 كلفضرق في يلقة  اكواق/ هح 5.3في يلقة  تلزوت و
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 اكمسةي  اكموزع  في إبةضر عملة  يةةز  اكملوة  اكلةةضري  اكفالية  ع، بضريق االستصالح "  :10جدول 
 (للفرد/هـ)متوسط نصيب المستفيدين عدد المستفيدين (هـ)المساحة البلدية
 9.21 121 531 الرباح
 2.25 .2 131 النخلة
 9.12 .. 13.5 العقلة

 2.21 1. 31 البياضة
 15.. 1.. 2923 قمار
 2.51 52 122 اسورم

 .1.3 .9 55 تغزوت
 2.91 .92 5.5 الدبيلة
 .1.. .21 .25 رقيبة

 .9.3 112 19. حساني عبد الكريم
 9.22 591 22.2 حاسي خليفة

 .1.. 195 531 الطريفاوي 
 95.. 139 2.2 المقرن 

 51.. 1.2 5.9 سيدي عون 
 5.31 111 .191 الواد

 2..2 123 925 كوينين
 9.25 5. 129 اميه ونسة
 .1.. .5 921 واد العلندة
 9.52 .919 192.2 المجموع

 2115مقيضري  اكمصةكو اكفالية  كوالة  واق سوف :اكمصقضر      
 :االمتياز الفالحي  -2-

 "برنامج العامة لالمتياز الفالحي لوالية الواد"    04  )        )جقول ضرقم 
 دينعدد المستفي المساحة  هـ اسم  المحيط البلدية
 1. 151 صي، اكللوش  النخلة

 1. 151 صي، اكيلفةء سيدي مروان
 1. 211 وزيت، الوادي
 .2 111 نلةم  كوينين
 .2 111 شوش  اكيمضراء ورماس
 .2 111 اكلضراعيضر البياضة
 92 151 اكصي، األسوق طريفاوى 
 295 321 15 المجموع

 2115مقيضري  اكمصةكو اكفالية  كوالة  واق سوف :اكمصقضر 
 

  يححححححنص علححححححى تملةححححححك األضراضححححححي عحححححح، بضريححححححق االمتةححححححةز اكفاليححححححي  فححححححي إبححححححةضر مشححححححةضريع خقمحححححح  األضر  1323صححححححقضر هححححححذا اكةححححححةنو، فححححححي سححححححن  
محححححح، توححححححةكيف اكمشححححححضروع وتمححححححنو هححححححذه اكمشححححححةضريع خةصحححححح   %51واالستصححححححالح اكفاليححححححي  ويححححححنص لححححححذكك هححححححذا اكةححححححةنو، علححححححى أ، اكقوكحححححح  تتوفححححححل يححححححح

مسححححححتفيق  295هححححححح علححححححى  321المتةححححححةز اكفاليححححححي  وعلححححححى مسححححححتوى والةحححححح  واق سححححححوف تححححححم توزيححححححع كلشححححححبةب اكببححححححةل وتسححححححةهم فححححححي تسححححححييضرهة اكلةمحححححح  ك
مسححححححتفيق  ومحححححح، جهحححححح  فححححححإ،  1.مسححححححتفيق إكححححححى  .2يلححححححقةةت ويختلححححححف يجححححححم االسححححححتفةق  محححححح، يلقةحححححح  ألخححححححضرى وتضراويححححححت مححححححة يححححححي،  5مةسححححححم  علححححححى 

 .سن  م، اكخقم  .2األضراضي اكموزع  في هذا اكمشضروع ةمل، كلفالح تملوهة بلق مضروضر 
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 :برنامج الدعم الفالحي  -0-0

 ييحححححث ةملححححح، ألي  فحححححالح أ، ةسحححححتفيق مححححح، قبلححححح  أضر  وةستصحححححليهة  وةةحححححةم عليهحححححة مشحححححضروعه اكمحححححقعم  12/15/2111تأسحححححس هحححححذا اكةحححححةنو، فحححححي 
ميحححححةط تتحححححضراوح مسحححححةي  لحححححل ميحححححةط محححححة  11وفحححححي إبحححححةضر هحححححذا اكةحححححةنو، تحححححم استصحححححالح  مححححح، بحححححضرف اكصحححححنقوق اكحححححوبني كلضحححححبط واكتنمةححححح  اكفاليةححححح  

يلقةححححح   وقحححححق تححححححم تجهيحححححز ميةبحححححي، وكحححححم تنبلححححححق األعمحححححةل يهمحححححة  يينمححححححة  11مسحححححتفيق ينتمحححححو، إكححححححى   911هحححححح  وزعححححححت علحححححى  111إكحححححى  1.يحححححي، 
 .بةيت اكميةبةت األخضرى كم تنته األشغةل يهم

 
 اكتنمة  اكفالية  م، بضرف اكصنقوق اكوبني كلضبط واكتنمة  اكفالية  يضرنةمج :05:جدول 

 عدد المستفيدين )هـ(المساحة  اسم المحيط البلدية
 .2 1. اكصي، األسوق بضريفةوي 

 .2 1. شوش  كيمةقي يةسي خلةف 
 .2 1. بةةم اكنخل 
 21 1. اكتزاةل  اكيةةض 
 .2 111 اكفوكة  شضرقة قمةضر
 .2 1. اكلضرق اكشضرقي لويني،
 .2 2. اكزمل  واق اكللنق 
 21 1. اكشوش  اكيمضراء وضرمةس
 21 1. اكفوكة  غضربة اكضرقيب 

 .2 2. شوش  اكنلج  سيقي عو، 
 21 1. بةوز  تغزوت

11 ..5 911 
 2115مقيضري  اكمصةكو اكفالية  كوالة  واق سوف  :اكمصقضر 

 :النشاط الفالحي في والية واد سوف : رابعا
فمة هي يضرتبط اكنشةط اكفاليي اضرتبةبة وثةةة بملونةت اكوسط اكبيةلي وببل  اكمؤشضرات االقتصةقة  لةكتجةضر  واكلمةك   

 اإلملةنةةت اكفالية  إلقلةم واق سوف ؟
 
 : (2111-2110)التوزيع العام ألراضي -0-1

 (.211-.211)اكتوزيع اكلةم كألضراضي في والة  واق سوف كسن  :06جدول 
 أراضي غير منتجة الغابات األراضي الفالحية إجمال الوالية األراضي 
 2.852.954 406 1.605.320 4.485.000 (هـ)المساحة 
 63.98 0.0091 36 100 %النسبة 

 2115مقيضري  اكمصةكو اكفالية  كوالة  واق سوف :اكمصقضر 
 

وةمثل    %59.32هح أضراضي غيضر منتج  أي ينسب   ..2.2.2.3هح  منهة  2.111....تيلغ مسةي  والة  واق سوف 
لمة أ، كلوسط اكبيةلي قوضر  كالستصالح  األضراضي اكغيضر قةيل   ضرهذا اكنوع م، األضراضي  أضراضي اكتلميضر  األضراضي اكيو 

فإقلةم واق سوف ينتمي إكى اكلضرق اكشضرقي اكوييضر اكذي  لييضر في هذا اكتوزيع اكذي ةشلل عةئق أمةم توسةع اكنشةط اكفاليي 
لل بةإلضةف  إكى مشلل  صلوق اكمةةه على مستوى اكغةبة، كهذا نجق أ، األضراضي اكفالية  ال تش يتميز بةكوثبة، اكضرملة  

وأقل نسب  تمثلهة اكغةبةت  م، إجمةكي مسةي  اكوالة  وهي ميقوق  بةكمةةضرن  مع إجمةكي مسةي  اكوالة   %95نسب  
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م، إجمةكي مسةي  اكوالة  ييث ةلةق ينلقم اكغبةء اكنبةتي خةص  اكغةيي وسيب ذكك اكظضروف اكمنةخة   % 1.1131يح
 . واكوسط اكبيةلي اكذي ال بل  أنواع األشجةضر

 
 (2111-2110)توزيع مساحة األراضي الفالحية   -0-2

 ("11-10)توزيع األراضي الفالحية لوالية واد سوف " (15)جقول ضرقم 
المحاصيل  األراضي 

 العشبية
أراضي 
 في الراحة

أشجار  الكروم
 مثمرة

أراضي غير  مراعي
 منتجة

 المجموع

 921..1.51 112151 2.152...1 .9259 212 2252 1.331 (هـ)المساحة
 111 5.32 23.29 2.19 1.119 .1.1 1.33 %النسبة 

 2115مقيضري  اكمصةكو اكفالية  كوالة  واق سوف :اكمصقضر 
 

ييث نالي  أ، مسةي  (.1-.1)توزيع مسةي  األضراضي اكفالية  كوالة  واق سوف في موسم ( 15)يوضو اكجقول ضرقم 
مسةي  اكفالية  اكولة  وهذه اكمسةي  اكوييضر  كلمضراعي م، إجمةكي اك %23.29هح أي ينسب  2.152...1اكمضراعي ققضرت يح

وبةقي  %5.32مضرتبب  ينشةط اقتصةقي اخضر وهو تضربة  اكمواشي وفي اكمضرتب  األخيضر  نجق األضراضي اكغيضر منتج  ينسب  
ةالءم م، إجمةكي اكمسةي  اكفالية  وهذا اكنوع م، اكزضراعةت ال  %1.119اكمسةي  تتوزع على األشجةضر اكمثمضر  ينسب  

 .لثيضرا اكمنبة  كذا ةيتل اكمضرتب  األخيضر  بمسةي  ميقوق  جقا
  
 (11-10)اإلنتاج الفالحي لموسم  -0-0

 "لوالية واد سوف ( 11-10)اإلنتاج الفالحي لموسم  :11جدول 
 

 
 
 
 

 2115مقيضري  اكمصةكو اكفالية  كوالة  واق سوف :اكمصقضر 
يضر أي نوع انبالقة م، اكجقول نالي  تنوع في اكميةصيل اكزضراعة  على مستوى إقلةم واق سوف  ممة يقل على إملةنة  تبو 

هح وبإنتةج ققضر  91911م، اكمزضروعةت في هذه اكمنبة   وم، جه  أخضرى فإ، مسةي  اكنخيل تشلل أويضر اكمسةيةت يح
ق  وتلتيضر زضراع  اكنخيل زضراع  ققةم  في اكمنبة  ألنهة اكنشةط االقتصةقي األسةسي كسلة، اكمنبة   111..1.25يح

هح  .11.1)في اكمضرتب  اكثةنة  م، ييث اكمسةي  نجق اكميةصيل اكيةلة   ولذكك تتالءم مع اكوسط اكبيةلي اكصيضراوي  و 
وتضم اكميةصيل اكيةلة  عق  أنواع م، اكزضراعةت (ق  2.155.211واإلنتةج 

هح واإلنتةج ققضر 55.3وفي اكمضرتب  اكثةكث  نجق اكببةبة بمسةي  ..........( اكفلفل اكبمةبم اكووس  اكبصل اكفةصوكةة)
 ثم شهقت زضراع  اكببةبة توسلة  .133ق أقخل هذا اكنوع م، اكزضراعةت إكى منبة  واق سوف عةمق وق .1.51...1يح

مع استلمةل تةنة   ( اكمةةه اكجوفة  تسميق اكضرمةل ) لييضرا في اكمنبة   وهذا ضراجع إكى االستغالل اكجيق إلملةنةةت اكمنبة   
mini –pivot ،على مسةي  نصف هلتةضر إكى هلتةضري 

"Le souf mène révolution sur révolution .après celle du bulldozer et celle de la motopompe, est sortie de terre 
une troisième forme d’adaptation, toute récente (années 1995), et très spécifique au souf le mini-pivot pour 
l’irrigation .cette culture était quasiment absente du souf lors de la décennie précédente, elle a été vulgarisée 

محاصيل  الحبوب التفاح البطاطا النخيل المحاصيل
 صناعية

األعالف  محاصيل حقلية
 الصناعية

 21.5 .11.1 15.1 9121 155 55.3 91911 (هـ)المساحة
 22.512 1.605.320 29325 9.321 13212 .1.51...1 111..1.25 (ق)اإلنتاج 
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par les services agricoles à partir de 1995,les exploitants ont su adapter rapidement sa conduite culturale et 
l’intégrer dans leur système agraire .elle assure sur la même parcelle 2 récoltes par an (saison au printemps 
,et arrière –saison à l’automne ,celle-ci très rémunératrice parce que ,à cette époque le froid entrave sa 
culture dans le nord ) .il y a ainsi aujourd’hui une révolution de la pomme de terre sous mini-pivot au souf ,les 
trois –quarts de la culture de la pomme de terre se font sous pivot ,le reste par aspersion ou goutte à goutte  
.le système pivot/pomme de terre ,souple ,rapide à mettre en place ,  rémunérateur ,gagne maintenant dans 
toutes les régions du souf (15)  

 
ق   9.321هح وبإنتةج  9121ةقي اكميةصيل اكزضراعة  م، ييث اكمسةي  واإلنتةج   فمسةي  اكييوب ققضرت يحوتختلف ب

واكييوب في هذه اكمنبة  تلتيضر م، اكزضراعةت اكمسةة  كلقم وجوق لمة  لةفة  م، اكتسةقط  وفي اكمضرتب  األخيضر  ميصول 
 .ق 13212هح وبإنتةج  155اكتفةح اكذي ققضرت مسةيته يح

 ج الدراسةنتائ : 
تتوفضر منبة  واق سوف على بل  اإلملةنةةت اكبيةلة  خةص  اكمةةه اكتي تسةعق على قةةم نشةط زضراعي   وضرغم 

منةخ جةف ضرمةل  تلضري  ضريية  اكغبةء اكنبةتي  إال أنهة )اإلملةنةةت اكبيةلة  اكميقوق  اكتي تتميز يهة منبة  واق سوف 
ينةمةلة  ضراجع أسةسة إكى استغالل اكمواضرق اكميلة  خةص  منهة اكمةةه اكجوفة   ييث تشهق قينةمةلة  فالية  لييضر  هذه اكق

 وجوق يق عةمل  في اكةبةع اكزضراعي تسةهم في تبويضر اكنشةط اكفاليي تتوفضر اكمنبة  على ثالث أصمب  مةئة  
 تسةهم األسواق وبشلل فلةل في تسويق اكمنتجةت اكزضراعة  قاخل منبة  أو خةضرجهة

 والة  واق سوفم، عق  مشةضريع فالية  تهقف إكى تبويضر اكةبةع اكزضراعي وضرفع اإلنتةج  استفةقت
 ةسةهم اكلةةضر في تنمة  اكةبةع اكفاليي 

 تنوع في اكميةصيل اكزضراعة  واكتخصص في إنتةج اكتموضر خةص  ذات اكجوق  اكلةكة  مثل ققل  نوضر 
 
 توصيات: 

 على اكوسط  اكبيةلي اكذي يتميز ينوع م، اكهشةش  واكيسةسة  إقخةل بل  اكتةنةةت اكيقيث  م، أجل اكميةفظ 
 اكمسةعقات اكمةقة  كلفاليي، وتملينهم م، اكمواق اكمخصب  

 اإلضرشةق اكفاليي كصةكو اكفاليي، 
 ملةفي  بل  اكظواهضر مثل ظةهضر  صلوق اكمةةه بةكمنبة   

 ل يهة تسوة  اكوضلة  اكلةةضري  كبل  اكفاليي، في إبةضر اكةواني، اكملمو 
اكميةفظ  على اكثضرو  اكمةئة  في اكمنبة  ع، بضريق االستغالل اكلةالني كلمواضرق اكمةئة  و االهتمةم أوثضر بةكزضراعةت اكتي 

 تتأقلم وملبةةت اكمنبة  اكبيةلة 
 

 : الهوامش
للة  اكللوم االقتصةقة  وعلوم اكتسييضر  جةمل    اكزضراع  اكجزائضري  يي، االوتفةء واكتبلة   قلتوضرا في اكللوم االقتصةقة   (2112) فوزي  غضربي( 1)

 9منتوضري قسنبين   ص
 .1يوعةفة  ضرضة  استغالل اكلةةضر اكفاليي اكجزائضر  مةجستيضر في اكةةنو،  كة  اكيةوق  جةمل  بةتن   ص (2)

(03) Marc cote(1996) : l’Algérie , espace et société, Armand colin ,paris, France ,p233 
 م 2115كمصةكو اكفالية  كوالة  واق سوف مقيضري  ا(.1)
 م2115كوالة  واق سوف   (paw)اكمخبط اكوالئي كلتهيئ  واكتلميضر( 11)

06-(07)Marc cote(2006) :la ville et le désert ,le bas-Sahara algérien, iramam,karthala paris, France ,p21 
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 :قائمة المراجع 
 الل اكلةةضر اكفاليي في اكجزائضر  مذلضر  مةجستيضر في اكةةنو،  للة  اكيةوق  جةمل  بةتن    أنظم  استغ(م2113)يوعةفة  ضرضة-1
  ملفةت اكتهيئ   اكقيوا، اكوبني كلمبيوعةت اكجةملة  اكجزائضر  (1996)وزاضر  اكتجهيز واكتهيئ  اكلمضرانة   اكجزائضر غقا-2
قخل اكبشضري  قضراس  مةةضرن  يي، منبةتي واق ضريغ وواقي سوف  األسبةب  يسةسة  اكصيضراء اكمنخفض  وانللةسةت اكت(م.211)األخضضر مضرابط -9

 جةمل  قسنبين  للة  علوم األضر  واكجغضرافةة واكتهيئ  اكلمضرانة واكنتةئج  ضرسةك  مةجستيضر في اكجغضرافةة  
في اكجغضرافةة  للة  علوم األضر     مشلل  صلوق اكمةةه وأثةضرهة على اكييئ  يإقلةم  واقي سوف  ضرسةك  مةجستيضر(م2115)عيقاوي جيهة، ضريم-.

 واكجغضرافةة واكتهيئ  اكلمضرانة   جةمل  قسنبين 
اكةبةع اكفاليي يي، اكةقةم واكيقيث يإقلةم واقي سوف ضرسةك  مةجستيضر ضرسةك  مةجستيضر في اكجغضرافةة  للة  علوم ( م2112)مصبفةوي عمضر-.

 األضر  واكجغضرافةة واكتهيئ  اكلمضرانة   جةمل   قسنبين 
اكزضراع  اكجزائضري  يي، االوتفةء واكتبلة   قلتوضرا في اكللوم االقتصةقة   للة  اكللوم االقتصةقة  وعلوم اكتسييضر  جةمل  (:م2112)ي  غضربيفوز -5
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