المقدمـ ـ ــة
يتربع الغطاء الغابي لوالية بسكرة على مساحة  002.33هكتار (ما يعادل  121من المساحة اإلجمالية
لوالية بسكرة) تتمركز بالجهة الشمالية والشمالية الشرقية لمقر الوالية.
الغابات الرئيسة هي:
 غابة الدولة بني ملول غابة الدولة لجبل كروشن والنواصر غابة الدولة السعدة وواد عرب غابة الدولة جبل احمر خدوالغطاء النباتي السائد يتكون من:
 العرعار األحمر الفينيقي والصنوبر الحلبي والبلوط األخضر مع طبقة تحت خشبية تتكون من اإلكليلالجبلي والحلفاء
 المنطقة الوسطية تتكون أساسا من نبات الطرفاء أدمجت ضمن الوعاء العقاري للغاباتبرنامج اإلعالم والتحسيس يمس قطاع التربية والجمعيات والسكان المجاورين للغابة والمربين للمواشي
ويتمحور حول الوقاية من حرائق الغابات
تسجل بلدنا كل سنة العديد من الحرائق التي تتسبب في إتالف أالف الهكتارات من الغابات والمتسبب
الرئيسي فيها هو اإلنسان في اغلب الحاالت.
وخالل صائفة سنة  2102سجلت والية بسكرة حريق بمنطقة أعالي جبال تاجموت أتى على مساحة 314
هكتار ( .1هكتار أشجار العرعار و 073هكتار غطاء عشبي) ,وهذا رغم يقظة المسؤولين المحليين والوسائل
المسخرة كشبكة الهاتف الالسلكي الموزعة على مختلف المقاطعات واألقاليم واإلفراز ودوريات المراقبة
والمناوبة على مدى  .2ساعة على  .2ساعة

1

.

 -)Iمخطط استخدام المساعدات في حالة حريق الغابات2
 -)IIمخطط استعمال إمكانيات البلدية في حالة حريق الغابات2
 -)IIIمعطيات وجيزة للغابات:
 مزبال ( بلدية المزيرعة )2
 جبل أحمر خدو ( بلدية مشونش)2
 كروشان ( بلدية القنطرة)2
 جبل النواصر ( بلدية عين زعطوط )2
 غابة السعدة ( بلدية الحوش)2
 مساحات الطرفاء ذات الطابع الغابي المدمجة في الوعاء العقاري 2
( بلدية الفيض -سيدي عقبة-عين ناقة -أمليلي – أوماش – الزريبة )
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مخطط استخدام المساعدات في حالة نشوب حريق غاب ـ ـي.
الـمـقـدمة:
إن تنظيم حملة مكافحة حرائق الغابات يتطلب من طرف كل متدخل احترام اإلجراءات الالزمة و الخاصة
في حالة نشوب حريق غابي من بينها كيفية استعمال الوسائل التابعة للمجموعات المحلية طوال حملة حماية
الغابات من الحرائق و في هذا اإلطار تتخذ اإلجراءات و التدابير حسب المخطط التالي :

المراقبة :
تتم المراقبة للغابات و خاصة األماكن المعرضة للحرائق من طرف حراس أبراج المراقبة و أعوان الغابات
التابعون للفرقة المتنقلة .

إشارة الخطر:
فور اكتشاف نشوب حريق داخل الغابة أو بجوارها يجب على األفراد المكلفون بالحراسة و المراقبة
االتصال المباشر في أول األمر بفرز ،إقليم ،مقاطعة ،محافظة الغابات و الذين بدورهم يتصلون بالحماية المدنية
و بفرقة الدرك الوطني اإلقليمي و بمصالح األمن و المتدخلين الرئيسيين لكي تؤخذ اإلجراءات الالزمة.

مالحظة:
أثناء هذه الحملة يتطلب على األفراد المكلفون بالمراقبة و حراسة المناطق الغابية إرسال معلومات بأية وسيلة
متوفرة لديهم أثناء نشوب حريق غابي.

الطوارئ:
فور استقبال و التأكد من الحريق و معرفة مكانه و بعد إعالم الوحدة الرئيسية للحماية المدنية يجب على:
 الحماية المدنية االتصال بالبلدية لكي تعلن حالة الطوارئ ،كما تتصل وحدة الحماية المدنية برئيس مقاطعةالغابات و برئيس الدائرة قصد وضع اللجنة الدائمة في حالة طوارئ.
 -اإلعالن من طرف رئيس الدائرة خفارة البلديات للدائرة المعنية بحالة نشوب حريق و هذا في استعمال أماناتهم.

 استعمال وسائل المساعدات :
-
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فور استقبال اإلشارة تتحرك المساعدات حسب الظروف التالية:
تنتقل وسائل وحدة الحماية المدنية إلى مكان الحريق.
تنتقل وسائل البلديات إلى مكان الحريق.
تنتقل وسائل المؤسسات الخاصة إلى مكان الحريق.
االتصال بالسكان المجاورون للغابة و طلب مساعدتهم.

 إرسال المساعدات:
في حالة نشوب حريق غابي يجب على المتدخلين اتخاذ المسالك التالية :
 غابة مزبال :
تنطلق وحدة الحماية المدنية من مقر الوحدة بزريبة الوادي نحو غابة مزبال مرورا بطريق البغيلة
تاجموت
 غابة جبل أحمر خدو:
لالتصال بهذه الغابة يجب المرور على الطريق الوطني رقم  40الذي يربط بسكرة بأريس مرورا بقرية
بنيان ثم المرور عبر الطريق الذي يؤدي إلى وادي بلحمرة.
 غابة عين زعطوط:
لالتصال بهذه الغابة يجب المرور بطريق لسكرة عين زعطوط مرورا ببلدية برانيس و قرية الطارف ثم
بلدية عين زعطوط القنطرة إلى المسلك األول الذي يربط ما بين عين زعطوط بلعبار مرورا بعين
تغاسرة.
 غابة كروشن :
لالتصال بهذه الغابة يجب المرور بطريق المعبد عين زعطوط المولية ثم المرور عبر المسلك الغابي
الذي يربط عين زعطوط القنطرة مرورا بغابة كروشن.
 غابة السعدة :
لالتصال بهذه الغابة يجب المرور على الطريق الوطني رقم  34الذي يربط بسكرة -سيدي عقبة ،
الحوش.
 المساحات الطرفاء ذات الطابع الغابي المدمجة للوعاء العقاري للغابات :
 بلدية الفيض :واد العرب ،الهماجة،واد الفيض :االتصال بهذه المساحات يجب المرور على الطريقالوطني رقم  34الذي يربط بسكرة ،زريبة الوادي و الفيض.
 بلدية سيدي عقبة ( :واد مالح ،واد براز) االتصال بهذه المساحات بالطريق الوطني رقم  34الذي يربطبسكرة سيدي عقبة.
 بلدية عين ناقة( :واد الناموس ،المنصورية ،واد براز) االتصال بهذه المساحات يجب المرور علىالطريق الوطني رقم 34الذي يربط بسكرة سيدي عقبة عين الناقة.
 بلدية إمليلي (:واد الجدي) االتصال بهذه المساحة يجب المرور على الطريق الوطني رقم  34ب الذييربط بسكرة أوماش امليلي.
 بلدية أوماش (:أوماش واد الجدي ) لالتصال بهذه المساحات يجب المرور على الطريق الذي يربطبسكرة أوماش .
 بلدية زريبة الوادي ( :واد الحقف،واد العرب) لالتصال بهذه المساحات يجب المرور على الطريقالوطني رقم  34الذي يربط سيدي عقبة عبن الناقة زريبة الوادي.
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 تسيير العمليات :
يكون تحت إشراف ضابط الحماية المدنية بمساعدة مسؤول الغابات المعني باألمر و حسب تطور
الحريق و الطلبات المقدمة من طرف المسؤولين الطالبين يجب التدخل لجنة الدائرة و وسائل البلديات المعنية
بالمخطط و هذا حسب تطور الحالة و عندما يتجاوز حجم الحريق إمكانيات الدائرة يجب تدخل اللجنة الوالئية
للعمليات ،و في هذا الحال تسيير العمليات من طرف مديرية الحماية المدنية على مستوى الوالية بمساعدة
محافظة الغابات .

 ترتيبات مختلفة :
بعد استعمال كل الوسائل التابعة للجان العمليات ،والي الوالية يطلب تدخل وحدات الجيش في حالة االضطرار.
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الـفـصـل األول
الحدود اإلدارية:
 من الشمال والية باتنة. من الجنوب دائرة زريبة الوادي. من الغرب بلدية مشونش. المساحة اإلجمالية للغابة:
تقدر المساحة اإلجمالية للغابة بـ  13809,16هكتار منها :
 غابة مزبال  2745,72 :هكتار تابعة ألمالك الدولة. أدغال تاجموت  10900 :هكتار تابعة لألمالك الخاصة. غابة رأس عريق  163,44 :هكتار أمالك دولة. أنواع النباتات:
 الصنف األساسي :صنوبر حلبي2 الصنف الثانوي :العرعار و البلوط2 الطابق األسفل للغابة :الحلفاء ،اإلكليل و الشيح2 األصناف المشرفة :صنوبر حلبي ،العرعار و البلوط2 الميـــل:
ميل الغابة  %52فأكثر.
 االرتفـاع:
 أعلى ارتفاع  2495م. أدنى ارتفاع  245م. ظواهر االنجراف:
أراضي معرضة لالنجراف.
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الــفـصـل الثانـي
 موارد المياه الطبيعية:
منبع تاجموت  ،منبع عين الكرمة’ منبع تاغليسيا و منبع أوالد نابت.
 خزان ماء اصطناعي:
3
خزان تاجموت  211م  ،خزان عين الكرمة  92م  ،خزان تاغليسيا  41م  ،خزان أوالد نابت  41م .
3

3

الـفـصـل الـثـالـث
 معطيات األحوال الجوية:
 كمية األمطار المتساقطة :تتراوح ما بين  511ملم إلى  321ملم في السنة. درجات الحرارة  :أقصى درجة  ، 38°أدنى درجة .2,1° المعرض  :شمال  /جنوب

الـفـصـل الـرابـع
 الطرق المعبدة:
الطريق الريفي تكوت عين البيضاء تاجموت على مسافة  32كلم.
 الطرق الغابية الغير معبدة:
 طريق لغابة الكباش من تاجموت تارقة ،مرورا بقصرأوالد أيوب طوله  33كلم. طريق غابي داخل غابة مزبال طوله  92كلم. طريق عين البيضاء جبل تقيطيوت طوله  59كلم. السكك الحديدية :ال شــيء.
 معابر مفترقة  :توجد عدة معابر تشق الغابة.

الـفـصـل الخـامـس
 شبكات و منشآت كهربائية:
 خط كهربائي عالي التيار :ال شــــــــــــيء. خط كهربائي متوسط التيار :ال شـــــــــــــيء. منشآت أخرى على سطح األرض أو في باطنها :ال شـــــــــيء. -أنابيب البترول و الغاز :ال شـــــــــــــــيء.
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الـفـصـل السـادس
 وسائل االتصال:
خط هاتفي واقع بجوار أو عابر الغابة :ال شــيء.

الـفـصـل السـابـع
 ورشات غابية :الشـيء.
 مؤسسات أخرى مجاورة للغابة: داخل الغابة :ال شــيء. -بجوار الغابة  :قرية تاجموت و عين البيضاء (ملحق إداري ،مكتب بريد و قاعة عالج).

الـفـصـل الثـامـن
 المساحة الصالحة للفالحة:
توجد داخل غابة مزبال مساحات مستعملة للزراعة.
 أهمية تربية الحيوانات:
تربيــــة العنزة و النحل.

الـفـصـل التـاسـع
 االحتياطات الوقائية :
 منازل غابية :يوجد منزل غابي واحد في تاجموت في حالة جيدة. أماكن المراقبة :يوجد برج للمراقبة بكاف أفرور. وثائق الحدود :الوثائق الخاصة بغابة مزبال موجودة بناحية الغابات و العالمات الحجرية موجودة كذلك. خنادق طبيعية مضادة للحرائق :توجد خنادق جبلية و أودية صغيرة. -خنادق اصطناعية :ال شيء.

الـفـصـل العـاشـر
 شبكة االحتراق كافية  :يقدر طولها بحوالي  223كلم.
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الـفـصـل األول
 الحدود اإلدارية:
 من الشمال :مجموعة رقم  42أمالك خاصة ببلدية مشونش. من الجنوب :مجموعة رقم  10أمالك خاصة ببلدية مشونش. من الشرق :والية باتنة ( دائرة تكوت). من الغرب :مجموعة رقم  10أمالك خاصة. المساحة اإلجمالية للغابة:
تقدر المساحة اإلجمالية للغابة بـ 2623,82هكتار منها:
  55,19هكتار ملك البلدية.  938,19هكتار أمالك خاصة.  1630,44هكتار أمالك الدولة. أنوع النباتات :
الصنف األساسي :عرعار2
 االرتفـــــاع:
 أعلى ارتفاع  2354 :م. أدنى ارتفاع  111 :م. ظواهر االنجراف:
أراضي معرضة لالنجراف المائي.

الــفـصـل الثانـي
 موارد المياه الطبيعية :وادي بلحمر.
 خزان ماء اصطناعي :ال شـــيء.

1.

الــفـصـل الـثـالـث
 معطيات األحوال الجوية:
 كمية األمطار المتساقطة :تتراوح ما بين  221ملم إلى  521ملم. درجات الحرارة :أقصى درجة  ، 40°أدنى درجة .1,5 ° اتجاه الريح :جنوب ،جنوب شرقي ساخن صيفا ،شمال غربي بارد شتاءا. المعرض  :شمال ،جنوب.

الـفـصـل الـرابـع
 الطرق المعبدة:
الطريق الوطني رقم  40أريس بسكرة على مسافة  91كلم.
 الطريق الغابي الغير معبد :ال شـــــيء.
 السكك الحديدية :ال شــــــــــيء.
 معابر مفتوحة :ال شـــــــــــــيء.

الـفـصـل الخـامـس
 شبكات و منشآت كهربائية :ال شــــــــــــــيء.

الـفـصـل السـادس
 وسائل االتصال:
بجوار غابة جبل أحمر خدو توجد قرية بانيان و بها مكتب بريد ،قاعة عالج و مفرزة للحرس البلدي.

الـفـصـل السـابـع
 ورشات غابية:الشــــيء

الـفـصـل الثـامـن
 المساحة الصالحة للفالحة :ال شيء.
 تربية الحيوانات :تربية الماعز و النحل.
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الـفـصـل التـاسـع
 االحتياطات الوقائية :
 مساكن غابية :ال شيء. أماكن المراقبة :ال شيء. وثائق الحدود :الوثائق الخاصة بأمالك الدولة توجد لدى مقاطعة الغابات سيدي عقبة. خنادق طبيعية مضادة للحرائق  :توجد خنادق جبلية و أودية صغيرة. -خنادق اصطناعية :ال شيء.

الـفـصـل العـاشـر
 شبكة االحتراق  :ال شـــــــــيء.
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الـفـصـل األول
 الحدود اإلدارية:
 من الشمال :والية باتنة. من الشرق :عين زعطوط. من الغرب  :والية باتنة. من الجنوب :بلدية لوطاية. المساحة اإلجمالية للغابة:
تقدرا لمساحة اإلجمالية للغابة بـ 2532هكتار منها:
 680هكتار تابع ألمالك الدولة  585هكتار تابع ألمالك البلدية. أنواع النباتات:
 الصنف األساسي :العرعار2 الطابق األسفل للغابة :الحلفاء و الشيح2 األصناف المشرفة :العرعار2 الميــــــل:
كل الغابة يزيد ميلها عن  % 25,2فأكثر.
 االرتفــــاع:
 أعلى ارتفاع  2229 :م. أدنى ارتفاع  111 :م. ظواهر االنجراف:
أراضي معرضة لالنجراف بالمياه و الرياح.
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الـفـصـل الثاني
 موارد المياه الطبيعية:
 يوجد منقبين واحد ببلدية عين زعطوط واألخر ببلدية القنطرة يمكن استعمالهما في حالة حرائق الغابات. خزان المياه االصطناعية:
 -خزانين للماء واحد ببلدية عين زعطوط واألخر ببلدية القنطرة.

الـفـصـل الـثـالـث
 معطيات األحوال الجوية:
 كمية األمطار المتساقطة :تتراوح ما بين  511ملم إلى  311ملم في السنة. درجات الحرارة  :أقصى درجة  ، 38°أدنى درجة .2,1° اتجاه الرياح :جنوب،جنوب شرقي ساخن صيفا,شمال غربي بارد شتاءا. المعرض :الشمالي.

الـفـصـل الـرابـع
 الطرق المعبدة:
 يوجد طريق وطني رقم  14يمر بجانب الدغل و يربط مابين عين زعطوط و المولية.الطرق الغير معبدة :طريق غابي يشق الغابة على مسافة  1كلم
 الطرق الوطنية :الشيء.
 السكك الحديدية :ال شيء

الـفـصـل الخـامـس
 الشبكات و المنشآت الكهربائية (الواقعة بجانب الغابة و العابرة لها):
 منشآت أخرى على سطح األرض أو باطنها :ال شيء. المنشآت الكهربائية :ال شــــــيء. أنابيب بترول أو الغاز :ال شيء. -مخازن المتفجرات و مواد خطيرة :الشيء.
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الـفـصـل السـادس
وسائل االتصال:
 -خط هاتفي يربط على مستوى مقر البلدية ،مقر مقاطعة الغابات ،الدائرة و الدرك الوطني.

الـفـصـل السـابـع
 ورشات غابية :ال شيء.
 مؤسسات مجاورة أو داخل الغابة :ال شيء2

الـفـصـل الثـامـن
 المساحة الصالحة للفالحة:
توجد داخل الغابة مساحات مستعملة للزراعة.
 تربية الحيوانات:
توجد تربية النحل بصفة واسعة.

الـفـصـل التـاسـع
 اإلحتياطات الوقائية:
 منازل غابية :ال شيء2 برج المراقبة :ال شيء2 وثائق الحدود :توجد هذه الوثائق بمقر ناحية الغابات القنطرة. الخنادق الطبيعية المضادة للحرائق  :توجد خنادق جبلية و أودية. العالمات الحجرية :ال شيء2 -خنادق اصطناعية :ال شيء.

الـفـصـل العـاشـر
 شبكة االحتراق :كافية و تقدر مسافتها بـ  2كلم.
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الـفـصـل األول
 الحدود اإلدارية:
 من الشمال الشرقي والية باتنة. من الشرق بلدية تيغرغارة. من الغرب بلدية القنطرة. من الجنوب بلدية جمورة. المساحة اإلجمالية للغابة:
تقدرا لمساحة اإلجمالية للغابة بـ 8703هكتار منها:
 4172هكتار تابع ألمالك الدولة  9232هكتار تابع ألمالك البلدية. أنواع النباتات:
 الصنف األساسي :العرعار2 الصنف الثانوي :البلوط2 الطابق األسفل للغابة :اإلكليل و الشيح2 األصناف المشرفة :العرعار2 الميــــــل:
كل الغابة يزيد ميلها عن .%52
 االرتفــــاع:
 أعلى ارتفاع  2214 :م. أدنى ارتفاع  342 :م. ظواهر االنجراف:
أراضي معرضة لالنجراف بالمياه و الرياح.

الـفـصـل الثاني
 موارد المياه الطبيعية:
 منبع عين تغاسرة ضعيف جدا. يوجد منقبين واحد ببلدية عين زعطوط واألخر ببلدية القنطرة يمكن استعمالهما في حالة حرائق الغابات. خزان المياه االصطناعية:
 -داخل الغابة :ال شــيء.
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 -خزانين للماء واحد ببلدية عين زعطوط واألخر ببلدية القنطرة.

الـفـصـل الـثـالـث
 معطيات األحوال الجوية:
 كمية األمطار المتساقطة :تتراوح ما بين  511ملم إلى  311ملم في السنة. درجات الحرارة  :أقصى درجة  ، 38°أدنى درجة .2,1° اتجاه الرياح :جنوب،جنوب شرقي ساخن صيفا,شمال غربي بارد شتاءا. المعرض :كل المعارض.

الـفـصـل الـرابـع
 الطرق المعبدة:
 طريق بسكرة عين زعطوط مرور ببلدية البرانيس و قرية الطارف. طريق بسكرة عين زعطوط مرور بحمام ساي الحراج. طريق بسكرة عين زعطوط مرور بمنبع الغزالن القنطرة ومولية.الطرق الغابية والمسالك الغابية:
 المسلك الغابي الرابط بين الطريق الوالئي رقم 43مرورا بعين تغاسرة وبرج المراقبة رأس الكروش إلىمنطقة لعبار على مسافة  52كلم.
 المسلك الغابي الرابط بين الطريق الوالئي رقم 43إلى غاية برج المراقبة رأس الكروش على مسافة 2,3كلم. المسلك الغابي الرابط بين عين تغاسرة مرورا بعين البطمة الى غاية أنبات الرماد على مسافة  22كلم. المسلك الغابي الرابط بين منطقة تيزي مرورا بوادي تاغيت الى غاية عين البطمة على مسافة  12كلم. المسلك الغابي الرابط بين قديلي CW54الى غاية منطقة رأس الوادي على مسافة  12,5كلم. المسلك الغابي الرابط بين عين تغاسرة مرورا بجبل مخلوف الى منطقة لعبار على مسافة  11كلم. المسلك الغابي الرابط بين الطريق الوالئي رقم 43الى غاية منطقة لقطارنية على مسافة  5,5كلم. المسلك الغابي الرابط بين الطريق الوالئي رقم 43بمنطقة عين القرطوس مرورا بغابة جبل كروشن إلىغاية الحدود االقليمية لبلدتي عين زعطوط و القنطرة على مسافة 2,2كلم.
 كما توجد مسالك أخرى ثانوية داخل الغابة. الطرق الوالئية و البلدية:
يوجد طريق والئي يعبر طريق الغابة يربط بين عين زعطوط و مولية.
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الـفـصـل الخـامـس
 الشبكات و المنشآت الكهربائية (الواقعة بجانب الغابة و العابرة لها):
 خط كهربائي عالي التيار :ال شيء. خط كهربائي متوسط التيار :خط يربط بين عين زعطوط و عين التوتة. أنابيب بترول أو الغاز :ال شيء. -مخزن المتفجرات و مواد خطيرة :الشيء.

الـفـصـل السـادس
 وسائل االتصال:
 الخطوط الهاتفية (الواقعة جانب الغابة و العابرة لها) يوجد خط هاتفي واحد بين عين زعطوط و باتنة.هاتف على مستوى مقر البلدية و إقليم الغابات.
 -خط هاتفي يربط مقر إقليم الغابة و مكتب البريد بعين زعطوط.

الـفـصـل السـابـع
 ورشات غابية :ال شيء.
 مؤسسات مجاورة أو داخل الغابة:
 داخل الغابة :ال شيء2 -خارج الغابة :بلدية عين زعطوط (إدارة البريد ،القطاع الصحي متوسط ،مدرسة إبتدائية).

الـفـصـل الثـامـن
 المساحة الصالحة للفالحة:
توجد داخل الغابة مساحات مستعملة للزراعة و تقدر بحوالي  41هكتار.
 تربية الحيوانات:
تربية الماعز و تربية النحل.
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الـفـصـل التـاسـع
 االحتياطات الوقائية:
 منازل غابية :مسكن واحد بعين البطمة داخل الغابة غير أنه منهار و غير صالح للسكن. برج المراقبة :يوجد برج للمراقبة برأس الكروش و واحد آخر بالمكان المسمى عين البيضاء. وثائق الحدود :توجد هذه الوثائق بمقر ناحية الغابات القنطرة. الخنادق الطبيعية المضادة للحرائق  :توجد مساحات فالحية ،خنادق جبلية و أودية صغيرة. العالمات الحجرية :موجودة. -خنادق اصطناعية :ال شيء.

الـفـصـل العـاشـر
 شبكة االحتراق :كافية و تقدر مسافتها بـ  32,2كلم.
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الـفـصـل األول
 الحدود اإلدارية :تقع غابة الدولة السعدة ببلدية الحوش و يحدها:
شماال  :بلدية سيدي عقبة.
شرقا :بلدية عين الناقة.
غربا :بلدية أوماش.
جنوبا :بلدية الحوش.


المساحة اإلجمالية للغابة:
و تقدر المساحة اإلجمالية للغابة بـ  2331,21هكتار تابعة ألمالك الدولة.

 أنواع النباتات:
 الصنف األساسي :الطرفاء2 الميــــــل:
كل الغابة يزيد ميلها عن .%13
 االرتفــــاع:
 أعلى ارتفاع  59 :م. أدنى ارتفاع  21 :م. ظواهر االنجراف:
أراضي معرضة لالنجراف بالمياه و الرياح.

الـفـصـل الثاني
 موارد المياه الطبيعية:
 يوجد بئر واحد يمكن استعماله في حالة نشوب حريق. خزان المياه االصطناعية:
 -يوجد خزان ماء واحد ببلدية الحوش.
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الـفـصـل الـثـالث
 معطيات األحوال الجوية:
 كمية األمطار المتساقطة :تتراوح ما بين  211ملم إلى  221ملم في السنة. درجات الحرارة  :أقصى درجة  ، 42°أدنى درجة .2,1° المعرض :شمال ــــ جنوب .

الـفـصـل الـرابـع
 الطرق المعبدة:
 الطريق الوالئي الذي يربط ما بين سيدي عقبة و الحوش . الطريق الوالئي الذي يربط ما بين أوماش و الحوش. الطريق البلدي الذي يربط ما بين عين الناقة بالحوش مرورا بمنطقة سيدي محمد بن موسى.الطرق الغابية والمسالك الغابية:
 -يوجد مسلك غابي يشق الغابة على مسافة  22كلم.

الـفـصـل الخـامـس
 الشبكات و المنشآت الكهربائية (الواقعة بجانب الغابة و العابرة لها):
 خط كهربائي عالي التيار :ال شيء. -أنابيب البترول أو الغاز :يوجد خط واحد بجانب و على طول غابة الدولة السعدة.

الـفـصـل السـادس
 وسائل االتصال:
 الخطوط الهاتفية على المستوى مقر بلدية الحوش ،دائرة سيدي عقبة و الدرك الوطني سيدي عقبةو مقاطعة الغابات سيدي عقبة .

الـفـصـل السـابـع
 ورشات غابية :ال شيء.
 مؤسسات مجاورة أو داخل الغابة:
 داخل الغابة :ال شيء2 -خارج الغابة :ال شيء2
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الـفـصـل الثـامـن
 المساحة الصالحة للفالحة:
 يوجد داخل الغابة مساحات قابلة للحرث و تقدر بحوالي  311هكتار. تربية الحيوانات:
تربة الغنم بصفة واسعة.

الـفـصـل التـاسـع
 االحتياطات الوقائية:
 منازل غابية :ال شيء. برج المراقبة :ال شيء. وثائق الحدود :موجودة بناحية الغابات سيدي عقبة. العالمات الحجرية :ال شيء. -خنادق اصطناعية :ال شيء.

الـفـصـل العـاشـر
 شبكة االحتراق :كافية و تقدر مسافتها بـ 22كلم.
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الـفـصـل األول
 الحدود اإلدارية:
 بلدية الفيض :واد العرب :
شماال شرقا غربا و جنوب  :أراضي استصالحية .
الهماجة :
شماال شرقا غربا و جنوبا  :أراضي استصالحية .
واد الفيض :
شماال شرقا غربا و جنوبا  :أراضي استصالحية .
 المساحة اإلجمالية :وتقدر المساحة اإلجمالية للغابة بـ  511هكتار.
 بلدية سيدي عقبة :واد مالح :
شماال شرقا غربا و جنوبا  :أراضي استصالحية .
واد براز :
شماال شرقا غربا و جنوبا  :أراضي استصالحية .
 المساحة اإلجمالية :المساحة اإلجمالية تقدر بـ  511هـكتار.
 بلدية عين الناقة :واد الناموس :
شماال شرقا غربا و جنوبا  :أراضي استصالحية .
المنصوريـة :
شماال شرقا غربا و جنوبا  :أراضي استصالحية .
 المساحة اإلجمالية :المساحة اإلجمالية تقدر بـ  311هـكتار.
 بلدية أماش :أماش :
شماال :واد الخشنة  +السكة الحديدية
شرقا :الطريق الوطني رقم 14
جنوبا :وحدة الحبوب  +وحدة لتغذية األنعام.
غربا  :الكة الحديدية.
واد الجدي  :شماال شرقا غربا و جنوبا  :أراضي فالحيـة .
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 المساحة اإلجمالية :المساحة اإلجمالية تقدر بـ  521هـكتار .
 بلدية زريبة الوادي :واد الحقف:
شماال شرقا غربا و جنوبا  :أراضي استصالحية .
ولد العرب:
شماال شرقا غربا و جنوبا  :أراضي استصالحية.
 المساحة اإلجمالية :المساحة اإلجمالية تقدر بـ  531هـكتار2
 بلدية امليلي:واد الجدي:
شماال شرقا غربا و جنوبا  :أراضي فالحيـة .
 المساحة اإلجمالية :تقدر المساحة اإلجمالية بـ  211هـكتار.
 المساحة اإلجمالية لكل المساحات :تقدر بـ  2921هكتار.
 أنواع النباتات:
 الصنف األساسي :الطرفاء2 الميــــــل:
 يتغير الميل من  % 1إلى  % 3حسب الموقع. االرتفــــاع:
 أعلى ارتفاع  19 :م. أدنى ارتفاع 59- :م. ظواهر االنجراف:
أراضي معرضة لالنجراف بالمياه و الرياح.

الـفـصـل الثاني
 موارد المياه الطبيعية:
 توجد هذه المواقع قرب وادي الجدي وواد العرب اللذان يجريان على طول السنة. خزان المياه االصطناعية:
 -تتوفر كل بلدية على خزان مائي يستعمل في حالة نشوب الحريق.
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الـفـصـل الـثالـث
 معطيات األحوال الجوية:
 كمية األمطار المتساقطة :تتراوح ما بين  211ملم إلى  221ملم في السنة. درجات الحرارة  :أقصى درجة  ، 42°أدنى درجة .2,1° المعرض :جنوب -جنوب شرقي.

الـفـصـل الـرابـع
 الطرق المعبدة:
 توجد هذه المساحة أغلبها بجانب شبكة معتبرة من الطرق الوطنية و الوالئية سهلة االتصالبها في حالة نشوب حريق.
الطرق الغابية والمسالك الغابية :الشـيء.

 الطريق الوالئية البلدية:
 -توجد شبكة معتبرة من الطرق الوالئية و البلدية.

الـفـصـل الخـامـس
 الشبكات و المنشآت الكهربائية (الواقعة بجانب الغابة و العابرة لها):
 خط كهربائي عالي التيار :ال شيء. خط كهربائي متوسط التيار :توجد شبكة كهربائية تمر عبر المساحات . أنابيب البترول أو الغاز :ال شيء -مخزن المتفجرات و مواد خطيرة  :الشـيء.

الـفـصـل السـادس
 وسائل االتصال:

-
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يوجد خطوط هاتفية تربط جميع البلديات  ،مقاطعة الغابات و أقاليم الغابات.

الـفـصـل السـابـع
 ورشات غابية :ال شيء.
 مؤسسات مجاورة أو داخل الغابة:
 داخل الغابة :ال شيء2 -خارج الغابة :ال شيء2

الـفـصـل الثـامـن
 المساحة الصالحة للفالحة :ال شيء2
 تربية الحيوانات:
تربة الغنم واإلبل و الماعز.

الـفـصـل التـاسـع
 االحتياطات الوقائية:
 منازل غابية :ال شيء. برج المراقبة :ال شيء وثائق الحدود :توجد هذه الوثائق بمقر محافظة الغابات ودائرة الغابات سيدي عقبة. العالمات الحجرية :ال شيء. -خنادق اصطناعية :ال شيء.

الـفـصـل العـاشـر
 شبكة االحتراق :كافية.
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