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ΓΕΣΤΙΟΝ DΕ Λ�ΙΡΡΙΓΑΤΙΟΝ ΑςΕΧ ΛΕΣ ΕΑΥΞ ΝΟΝ ΧΟΝςΕΝΤΙΟΝΝΕΛΛΕΣ 

 

Λ�ιρριγατιον περmετ γαλεmεντ δε mοδιφιερ λ�ασσολεmεντ αφιν δε mιευξ mατρισερ λεσ εφφετσ δε λα 
mονοχυλτυρε ου λεσ τεχηνιθυεσ χυλτυραλεσ, ου δεσ προβλmεσ πηψτοσανιταιρεσ ετ δε ρενταβιλισερ λεσ 
χηαργεσ ινηρεντεσ ◊ χεττε τεχηνιθυε. 
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Ρυραλ, Dιρεχτιον δε Dϖελοππεmεντ Αγριχολε δανσ λεσ Ζονεσ Αριδεσ ετ Σεmι−αριδεσ 
 
 

ΙΝΤΡΟDΥΧΤΙΟΝ 
 

Ιλ εστ ρεχοννυ θυε λ�ιρριγατιον αππορτε αυξ αγριχυλτευρσ λα ποσσιβιλιτ δε λεϖερ υν χερταιν νοmβρε δε 
χοντραιντεσ δοντ χελλεσ λιεσ αυξ αλασ χλιmατιθυεσ. Τουτ εν περmετταντ λα διϖερσιφιχατιον, λ�ιρριγατιον 
ϕουε υν ρλε ιmπορταντ δανσ λεσ δοmαινεσ τεχηνιθυεσ ετ σοχιο−χονοmιθυεσ. 

Α λ�χηελλε δε λ�εξπλοιτατιον, λ�ιρριγατιον περmετ δε διϖερσιφιερ λεσ χυλτυρεσ, ελλε αmλιορε λα 
προδυχτιϖιτ δεσ εξπλοιτατιονσ ετ φαχιλιτε λα σταβιλισατιον δεσ προδυχτιονσ. 

Λ�ιρριγατιον θυι χονστιτυε, εν ϖολυmε, υν δεσ πλυσ ιmπορταντσ χονσοmmατευρσ δ�εαυ α, παρ λε 
ποτεντιελ αγριχολε θυ�ελλε περmετ δε ϖαλορισερ, υν εφφετ τρσ mαρθυαντ συρ λ�αmναγεmεντ δε λ�εσπαχε 
ρυραλ.  

Α λ�χηελλε ργιοναλε ετ νατιοναλε λ�ιρριγατιον χοντριβυε ◊ λ�αmλιορατιον δυ ΠΙΒ αινσι θυε λα 
στρυχτυρατιον δε λ�εσπαχε εν αππορταντ δεσ χηανγεmεντσ σιγνιφιχατιφσ ◊ λ�αmναγεmεντ δ�υν τερριτοιρε 
(εσπαχεσ ηυmιδιφισ, εσπαχεσ χουϖερτσ δε ρσεαυξ δ�ιρριγατιον,�) ετ εν χοντριβυαντ ◊ λα mισε εν πλαχε 
ετ λε δϖελοππεmεντ δε mιχροχλιmατσ φαϖοραβλεσ. 

Εν τερmε δ�χονοmιε, λα mατρισε δεσ στρεσσ ηψδριθυεσ περmετ, τουτ εν ουϖραντ λ�ϖενταιλ δεσ 
σπχυλατιονσ, δ�αγιρ συρ λεσ δοσεσ ◊ αππορτερ ετ δονχ δ�χονοmισερ δε φαον σιγνιφιχατιϖε λα 
χονσοmmατιον εν εαυ δ�ιρριγατιον. Εν χοντριβυαντ ◊ λ�αυγmεντατιον δε λα προδυχτιον αγριχολε ελλε περmετ 
δ�ϖιτερ, αυ mαξιmυm, λεσ ρισθυεσ λισ αυξ αλασ χλιmατιθυεσ ετ χονοmιθυεσ. . 

Παρ υν σψστmε δε προδυχτιον ◊ ρεϖενυ πλυσ λεϖ, λ�ιρριγατιον σερτ αυσσι ◊ αmλιορερ λα 
ρmυνρατιον δε λα mαιν δ��υϖρε ετ ασσυρερ σον mαιντιεν, εν παρτιχυλιερ χελυι δεσ ϕευνεσ, δανσ λεσ 
εξπλοιτατιονσ δε τψπε φαmιλιαλ συρ δε πετιτεσ συπερφιχιεσ. 

Λ�ιρριγατιον ϕουε υν ρλε εσσεντιελ δανσ λ�εντρανεmεντ δεσ αυτρεσ αχτιϖιτσ. Λεσ εφφετσ λισ ◊ 
λ�υτιλισατιον δεσ τεχηνιθυεσ δ�ιρριγατιον mοδερνε σε τραδυισεντ συρ λε τερραιν παρ λ�ινσταλλατιον ετ λε 
δϖελοππεmεντ δ�υν χερταιν νοmβρε δ�αχτιϖιτσ ετ δ�εντρεπρισεσ προλονγεαντ ου αχχοmπαγναντ λα mισε 
εν πλαχε δεσ θυιπεmεντσ ετ ινφραστρυχτυρεσ δ�ιρριγατιον ετ δε δραιναγε. 

Ρεσσουρχεσ εν εαυ εν Αλγριε 

Dεπυισ υν χερταιν νοmβρε δ�αννεσ, ιλ εστ οβσερϖ λε δϖελοππεmεντ δε πλυσιευρσ πηνοmνεσ δε 
δγραδατιον θυι αφφεχτεντ γραϖεmεντ λ�χοσψστmε εν γνραλ ετ λε ποτεντιελ αγριχολε εν παρτιχυλιερ, 
ρισθυαντ παρ−λ◊ δ�εντραϖερ λ�αχτιϖιτ ετ λα προδυχτιον αγριχολε. 

Εν Αλγριε, λα πλυπαρτ δεσ πριmτρεσ ιρριγυσ σοντ χονφροντσ αυξ προβλmεσ δε λα ραρετ δε λ�εαυ 
δ�ιρριγατιον θυι διφφρεντ σελον λεσ ργιονσ βιοχλιmατιθυεσ ετ αγρο−πδολογιθυεσ ; λα δγραδατιον 
αϖανχε δυ σολ συιτε ◊ λ�αχτιον χονϕυγυε δε λ�ιρριγατιον νον mατρισε, λα σαλινιτ δεσ εαυξ, 
λ�ινσυφφισανχε ετ/ου λ�αβσενχε δε δραιναγε ετ λα ραρετ δεσ αmενδεmεντσ οργανιθυεσ εστ ρεmαρθυαβλε. 

Λα διmενσιον δε χε προβλmε θυι τουχηε πρατιθυεmεντ υνε γρανδε παρτιε δεσ τερρεσ αγριχολεσ 
χονστιτυε υνε χοντραιντε mαϕευρε αυ δϖελοππεmεντ αγριχολε ; θυι τενδ παρ αιλλευρσ, ◊ πρενδρε πλυσ 
δ�ιmπορτανχε αϖεχ λεσ διϖερσεσ εξτενσιονσ. Λε προβλmε δε σαλινιτ εστ ρενχοντρ πρατιθυεmεντ αυ 
νιϖεαυ δε λα θυασι−τοταλιτ δεσ τερρεσ αγριχολεσ. 
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Χεττε σιτυατιον α χονδυιτ ◊ υν αππαυϖρισσεmεντ δεσ σολσ θυι σε τραδυιτ παρ υνε ργρεσσιον δε λα 

προδυχτιϖιτ ετ λιmιτε τρσ σριευσεmεντ λα πρατιθυε δεσ χυλτυρεσ, αινσι θυε λ�αχχεντυατιον δε λα 
σαλινισατιον ετ λε προβλmε δ�ϖαχυατιον δεσ εαυξ εξχδενταιρεσ, χε θυι φαιτ χουριρ υν γρανδ ρισθυε αυ 
δϖελοππεmεντ δε λ�αγριχυλτυρε. 

• 

Μοβιλισατιον δε λα ρεσσουρχε 

• 

 

Λ�υτιλισατιον δε 50%σευλεmεντ δε χεττε εαυ πυρε περmεττρα λ�ιρριγατιον δ�υνε συπερφιχιε δε πρσ δε 
40.000 ηα/αν  

 

1) Λεσ εαυξ χονϖεντιοννελλεσ : 
Λεσ ποτεντιαλιτσ εν εαυ δε λ�Αλγριε σοντ εστιmεσ ◊ 19 mιλλιαρδσ δε m3 ρπαρτιτ χοmmε συιτ :  

Dανσ λεσ ργιονσ δυ Νορδ : 14,2 mιλλιαρδσ δε m3. 

• Dανσ λεσ ργιονσ σαηαριεννεσ (αθυιφρεσ προφονδσ) : 5 mιλλιαρδσ δε m3  

Λεσ ϖολυmεσ mοβιλισαβλεσ σοντ ϖαλυσ ◊ 12 mιλλιαρδσ δε m3 :   

7 mιλλιαρδσ δε m3 αυ Νορδ  

• 5 mιλλιαρδσ δε m3 αυ Συδ 

Λ�αγριχυλτυρε ϖιεντ εν ττε δανσ λ�υσαγε δ�εαυ υτιλισε εν mοψεννε 70% δεσ ρεσσουρχεσ δισπονιβλεσ λα 
χονσοmmατιον ηυmαινε ρεπρσεντε 23% ετ λ�υσαγε ινδυστριελ 7%. 

2) Λεσ εαυξ νον χονϖεντιοννελλεσ : 
Λε ϖολυmε γλοβαλ δεσ εαυξ υσεσ ρεϕετεσ αυ νιϖεαυξ νατιοναλ : 660 mιλλιονσ δε m3  

Λε νοmβρε δε στατιον δ�πυρατιονσ (ΣΤΕΠ) δοmεστιθυεσ ραλισεσ εν Αλγριε εστ δε 45 στατιονσ :  

− 10  ΣΤΕΠ ◊ ρηαβιλιτερ : δοντ λεσ τυδεσ δε διαγνοστιχσ σοντ αχηεϖεσ  

− 11 ΣΤΕΠ ◊ ρηαβιλιτερ (2mε τρανχηε ◊ λανχερ εν τυδε) 

− 03 ΣΤΕΠ εν χουρσ δε ραλισατιονσ 

− 18 ΣΤΕΠ εν εξπλοιτατιονσ. 

Λε ϖολυmε γλοβαλ δεσ εαυξ υσεσ τραιτεσ νε δπασσε πασ 75 mιλλιονσ δε m3 παρ αν. 

Υνε ρυτιλισατιον δε χεττε εαυ εστ ινιτιε αυ νιϖεαυ δεσ ωιλαψασ συιϖαντεσ : 

Στιφ : 1592 ηα, Χονσταντινε : 300 ηα, Σουκ Αηρασ : 1500 ηα, Μιλα : 150 ηα, Βουmερδεσ : 50 ηα. 

% Λεσ εαυξ νον χονϖεντιοννελλεσ (σαλεσ, mδιοχρεσ, ετχ.�) σοντ υτιλισεσ δανσ δε νοmβρευξ παψσ. 
Ελλεσ νχεσσιτεντ υνε γεστιον σοιγνε πουρ πρϖενιρ ου φαιρε φαχε αυξ προβλmεσ λισ ◊ λευρ 
υτιλισατιον. 

% Ελλεσ χονστιτυεντ σουϖεντ λα σευλε ρεσσουρχε δισπονιβλε ετ περmεττεντ δ�οβτενιρ υνε ρενταβιλιτ 
χονοmιθυε βιεν θυ�υν ρενδεmεντ mαξιmυm νε πυισσε τρε ασσυρ αυξ χυλτυρεσ. 

% Dανσ χερταινσ χασ, λ�ιρριγατιον δοιτ ρυτιλισερ δεσ εαυξ υσεσ ◊ λα φοισ υρβαινε ετ ινδυστριελλεσ. Ον 
πρενδ δε πλυσ εν πλυσ χονσχιενχε δε λα νχεσσιτ δε τραιτερ χεσ εαυξ ετ δε λεσ ρεχψχλερ πουρ 
χοmπλτερ λεσ ρεσσουρχεσ δισπονιβλεσ. 

% Λα πλυπαρτ δ�εντρε ελλεσ, θυοιθυε mδιοχρεσ, πευϖεντ ενχορε σερϖιρ ετ λευρ υτιλισατιον ρδυιτ 
σουϖεντ λε ϖολυmε τοταλ ◊ ϖαχυερ δανσ λ�εξυτοιρε φιναλ.   

Dανσ λε βασσιν mδιτερρανεν (∗Εξτραιτ δε Χλαυδε ΠΥΙΛ : ΠΥΙΛ Χ. (1998) − Λα ρυτιλισατιον δεσ 
εαυξ υσεσ υρβαινεσ απρσ πυρατιον. Μm. D.Υ.Ε.Σ.Σ. ∀Εαυ ετ Ενϖιροννεmεντ∀, D.Ε.Π., 
υνιϖ. Πιχαρδιε, Αmιενσ, 62 π., ηττπ://ωωω.υ−πιχαρδιε.φρ/βεαυχηαmπ/δυεε/πυιλ.ητm) 
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Λα ρυτιλισατιον αγριχολε δεσ εαυξ υσεσ α τουϕουρσ εξιστ ετ εστ αυϕουρδ�ηυι υνε πρατιθυε λαργεmεντ 
ρπανδυε δανσ λε πουρτουρ συδ δε λα Μδιτερρανε, δε λ�Εσπαγνε ◊ λα Σψριε. Εν εφφετ, λε βασσιν 
mδιτερρανεν εστ υνε ργιον ο λα πνυριε εν εαυ εστ παρτιχυλιρεmεντ ρεσσεντιε. Χ�εστ αυσσι λ�υνε 
δεσ ργιονσ ο λα ρυτιλισατιον δεσ εαυξ υσε υρβαινεσ πουρ λ�ιρριγατιον εστ λα πλυσ πρατιθυε.  

Εν Τυνισιε, σι λα δεmανδε εν εαυ νε δεϖραιτ τηοριθυεmεντ ρεϕοινδρε λεσ δισπονιβιλιτσ θυ∋εν 2015, 
ον χονστατε δϕ◊ θυε χερταινσ ενδροιτσ σουφφρεντ δ∋υνε πνυριε. Dε πλυσ, λεσ ρεσσουρχεσ εν εαυ 
τmοιγνεντ σουϖεντ δ∋υν δεγρ νοταβλε δε σαλινιτ. Dανσ χε παψσ, λα ρυτιλισατιον εντρε δανσ λε χαδρε 
δ�υνε πολιτιθυε νατιοναλε. Λεσ εαυξ υσεσ δε Τυνισ σοντ υτιλισεσ δεπυισ λε δβυτ δεσ αννεσ 60 πουρ 
λ�ιρριγατιον ◊ λα Σουκρα δε χυλτυρε δε χιτρονσ. Εν εφφετ, λεσ εαυξ δυ σουσ−σολ χονταmινεσ παρ δεσ 
ιντρυσιονσ δ�εαυ σαλε ν∋ταιεντ πλυσ δε θυαλιτ συφφισαντε πουρ λ�ιρριγατιον δε χεσ χυλτυρεσ. Αινσι, λα 
ρυτιλισατιον αϖαιτ περmισ δε σαυϖερ 600 ηεχταρεσ δε χυλτυρεσ. Βασ συρ λ�εξπριενχε δε Λα Σουκρα, 
υνε αmβιτιευσε πολιτιθυε δε ρυτιλισατιον δεσ εαυξ υσεσ εστ mισε εν πλαχε δεπυισ λεσ αννεσ 80. Λα 
Τυνισιε εστ λε πρεmιερ παψσ δε λ�Ουεστ Μδιτερρανεν ◊ αϖοιρ αδοπτ δεσ ργλεmεντατιονσ εν 1989 
πουρ λα ρυτιλισατιον δε λ�εαυ. Χε σοντ λε Μινιστρε δε λ�Αγριχυλτυρε ετ λ�αυτοριτ σανιταιρε (ΟΝΑΣ) θυι οντ 
εν χηαργε λα ρεχηερχηε δε mοψενσ πουρ αmλιορερ λ�εφφιχαχιτ δε λα πολιτιθυε νατιοναλε δε ρυτιλισατιον 
δε λ�εαυ. Dεσ 6400 ηεχταρεσ ρπερτορισ πουρ λ�ιρριγατιον δεσ εαυξ υσεσ τραιτεσ εν 1993, 68 % σοντ 
σιτυσ αυτουρ δε Τυνισ. Λεσ ραλισατιονσ λεσ πλυσ ιmπορταντεσ σοντ Χεβελα, Λα Σουκρα, Μορναγ, 
Ναβευλ, Σουσσε, Μοναστιρ, Σφαξ ετ Καιρουαν. Υνε αναλψσε τεχηνιχο−χονοmιθυε α χονχλυ θυ∋◊ λα ϖυε 
δεσ χονδιτιονσ λοχαλεσ, λεσ βασσινσ δε mατυρατιον δεϖραιεντ τρε πρφρσ αυξ ραψοννεmεντσ 
υλτραϖιολετσ, ◊ λα χηλορατιον ετ ◊ λα φιλτρατιον χοmmε τραιτεmεντ δε δσινφεχτιον.  

Λα ργλεmεντατιον δε 1989 σπχιφιε θυε λ�υτιλισατιον δεσ εφφλυεντσ σεχονδαιρεσ τραιτσ εστ αυτορισε 
πουρ ιρριγυερ τουσ λεσ τψπεσ δε χυλτυρεσ mισ ◊ παρτ λεσ λγυmεσ, θυ�ιλσ σοιεντ χονσοmmσ χυιτσ ου χρυσ. 
Λεσ εαυξ υσεσ τραιτεσ σοντ δονχ υτιλισεσ πουρ ιρριγυερ λεσ αρβρεσ φρυιτιερσ (χιτρονσ, ολιϖεσ, πχηε, 
ποmmεσ, ποιρεσ...), λεσ ϖιγνοβλεσ, λεσ φουρραγεσ (σοργηο, λυζερνε), λε χοτον, λε ταβαχ, λεσ χραλεσ, λεσ 
τερραινσ δε γολφ (Τυνισ, Μοναστιρ, Ηαmmανετ, Σουσσε) ετ δεσ ϕαρδινσ δ�ητελ ◊ ϑερβα ετ Ζαρζισ. Λε 
χοντρλε δε λα θυαλιτ δεσ εαυξ ρυτιλισεσ χονχερνε λεσ παραmτρεσ πηψσιχο−χηιmιθυεσ υνε φοισ παρ 
mοισ, λεσ λmεντσ τραχεσ τουσ λεσ σιξ mοισ ετ λεσ �υφσ δ�ηελmιντηεσ τουτεσ λεσ δευξ σεmαινεσ. Εν 
1992, λε ταυξ δ�υτιλισατιον δεσ εαυξ υσεσ τραιτεσ εν Τυνισιε εστ ρελατιϖεmεντ βασ. Εν εφφετ, σευλεmεντ 
40 % δε λ�εσπαχε συσχεπτιβλε δε χονχερνερ λε ρυτιλισατιον εστ ιρριγυ. Dε πλυσ, λ�ιρριγατιον ν�α λιευ θυε 
πενδαντ σιξ mοισ παρ αν ετ λε στοχκαγε δε λ�εαυ εστ εξτρmεmεντ πευ υτιλισ. Ον πευτ χιτερ λ∋εξεmπλε 
δε Ναβευλ ο λεσ εφφλυεντσ σεχονδαιρεσ θυι νε σοντ πασ υτιλισσ πουρ λ�ιρριγατιον εν ηιϖερ σοντ ινφιλτρσ ετ 
στοχκσ δανσ λ�αθυιφρε. Dε χεττε φαον, λεσ ϖολυmεσ υτιλισαβλεσ εν ιρριγατιον παρ λεσ αγριχυλτευρσ σοντ 
πλυσ ιmπορταντσ εν τ. Σελον Βαηρι ετ Βρισσαυδ, λε στοχκαγε σαισοννιερ δεσ εαυξ υσεσ τραιτεσ δανσ 
δεσ ρσερϖοιρσ προφονδσ σεραιτ λα mτηοδε λα mοινσ χοτευσε πουρ αυγmεντερ λεσ ρεσσουρχεσ εν εαυ. 
Χ�εστ πουρθυοι, χεττε πρατιθυε εστ ενϖισαγε χοmmε υνε περσπεχτιϖε ◊ λονγ τερmε. Λεσ mεσυρεσ 
τεχηνιθυεσ, λεσ ινϖεστισσεmεντσ ετ λεσ ργλεmεντατιονσ δεϖραιεντ δϖελοππερ δαϖανταγε λα ρυτιλισατιον 
δεσ εαυξ υσεσ τραιτεσ. Μαισ λ∋εφφιχαχιτ δε λα πολιτιθυε τυνισιεννε δπενδ δυ δϖελοππεmεντ δυ 
σεχτευρ αγριχολε. Χελυι−χι σε mετ προγρεσσιϖεmεντ ◊ ϕουρ, χε θυι αυγmεντε λα δεmανδε εν εαυ. 

Εν Γρχε, λα ϖιλλε δ�Ατηνεσ α δϖελοππ εν 1996 υνε στρατγιε δε ρυτιλισατιον δεσ εαυξ υσεσ 
τραιτεσ. Λα ρυτιλισατιον εστ υνε σολυτιον παρτιχυλιρεmεντ αττραχτιϖε ϖυ λεσ διφφιχυλτσ 
δ�αππροϖισιοννεmεντ εν εαυ ρενχοντρεσ χεσ δερνιρεσ αννεσ. Λεσ διφφρεντεσ αλτερνατιϖεσ τυδιεσ 
σοντ χελλεσ λεσ πλυσ φρθυεmmεντ αππλιθυεσ δανσ λεσ προγραmmεσ δε ρυτιλισατιον δεσ εαυξ υσεσ 
υρβαινεσ ◊ τραϖερσ λε mονδε. Λεσ βασσινσ Τηριασσιο, Μεγαριδα ετ Σαλαmισ σοντ σιτυσ αυτουρ δ∋Ατηνεσ 
ετ φοντ παρτιε ιντγραντε δε λ∋τυδε δε ρυτιλισατιον. 

Παρmι λεσ ρυτιλισατιονσ φαϖορισεσ, λ∋ιρριγατιον δεσ χυλτυρεσ εστ λαργεmεντ πρδοmιναντε (71%). 
Λ∋εστιmατιον δε λ∋υσαγε δεσ εαυξ υσεσ υρβαινεσ δανσ λεσ ινδυστριεσ εστ παρτιχυλιρεmεντ βασσε παρ 
ραππορτ αυξ νιϖεαυξ δε ρυτιλισατιον δανσ λεσ αυτρεσ χεντρεσ υρβαινσ ινδυστριαλισσ (5.2%). Χεχι εστ 
λοχαλεmεντ δ ◊ λα δισπερσιον γογραπηιθυε δεσ ινδυστριεσ φορτεmεντ χονσοmmατριχεσ δ∋εαυ. 
Λ∋εστιmατιον δε λ∋υτιλισατιον δεσ εαυξ υσεσ τραιτεσ πουρ λ∋αλιmεντατιον δεσ χηασσεσ δ∋εαυ νε δεϖραιτ 
πασ ϖοιρ σα παρτ προγρεσσερ (6.2%), ταντ δονν λεσ χοτσ πουρ λα ραλισατιον δ∋υν ρσεαυ παραλλλε δε 
διστριβυτιον ετ λα ρτιχενχε δεσ ποπυλατιονσ. Ενφιν, ον πευτ νοτερ θυε λε νεττοψαγε σψστmατιθυε πρϖυ 
δε τουτεσ λεσ ρουτεσ α πουρ βυτ λ∋αmλιορατιον γλοβαλε δε λ∋ενϖιροννεmεντ λοχαλ. Λα θυαλιτ δε λ∋εαυ 
συγγρε εστ δε 12 χολιφορmεσ φχαυξ παρ 100 mλ δανσ 80 % δεσ χηαντιλλονσ. Λεσ mτηοδεσ δε 
τραιτεmεντ ρεχοmmανδεσ απρσ λα φιλιρε βιολογιθυε σοντ λα φιλτρατιον συρ σαβλε ετ λα δσινφεχτιον αυ 
χηλορε γαζευξ. Λε βυτ δε χεττε ρυτιλισατιον εστ δ∋ινδυιρε υνε ρδυχτιον δε λα πολλυτιον δανσ λε Γολφε 
Σαρονιθυε εν ραππορτ αϖεχ λα διmινυτιον δεσ ρεϕετσ δεσ εφφλυεντσ ριχηεσ εν νυτριεντσ. Dε πλυσ, λα 
θυαλιτ δεσ εαυξ σουτερραινεσ δεϖραιτ σ�αmλιορερ. Εν εφφετ, εν βορδ δε mερ, λε ποmπαγε εξχεσσιφ δεσ 
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εαυξ σουτερραινεσ χονδυιτ ◊ δεσ ιντρυσιονσ σαλινεσ δανσ λα ναππε. Ενφιν, χελα δεϖραιτ περmεττρε υνε 
προmοτιον δεσ εσπαχεσ ϖερτσ ◊ Ατηνεσ χαρ λεσ ρεσσουρχεσ εξισταντεσ νε σοντ γνραλεmεντ πασ 
συφφισαντεσ πουρ δε τελσ υσαγεσ. 

Λεσ αυτρεσ παψσ δυ πουρτουρ συδ δε λα Μδιτερρανε, δε λ�Εσπαγνε ◊ λα Σψριε, ρυτιλισεντ λε πλυσ 
σουϖεντ λευρσ εαυξ υσεσ υρβαινεσ σανσ τραιτεmεντ. Λ�αρροσαγε δε χυλτυρεσ mαραχηρεσ ν�ψ εστ πασ 
εξχεπτιοννελ. Λ�Εσπαγνε σε δοτε νανmοινσ προγρεσσιϖεmεντ, ργιον παρ ργιον, δ�υνε 
ργλεmεντατιον ετ αmλιορε λα θυαλιτ δεσ εαυξ ρυτιλισεσ. Λεσ ρυτιλισατιονσ σοντ αλορσ λ�οχχασιον δ�υν 
εφφορτ πουρ ρπονδρε ◊ δεσ στανδαρδσ σανιταιρεσ εξισταντσ ου εν χουρσ δ�λαβορατιον. Χ�εστ λε χασ πουρ 
λ�αρροσαγε δεσ παρχουρσ δε γολφ ου δ�εσπαχεσ ϖερτσ αυξ Χαναριεσ, ◊ Μαϕορθυε, εν Χαταλογνε 
εσπαγνολε. Αινσι, φυρεντ πυβλισ εν 1991 λεσ ρσυλτατσ ετ λεσ χονχλυσιονσ δ�υν συιϖι δ�υνε ρυτιλισατιον 
δ�εαυξ υσεσ υρβαινεσ πυρεσ ετ τραιτεσ παρ λε χηλορε δανσ λε χαδρε δε λ�ιρριγατιον δ�υν παρχουρσ δε 
γολφ ◊ Χαστελλ Πλατϕα δ�Αρο συρ λα Χοστα Βραϖα. 

Παρmι λεσ εξεmπλεσ δε ρυτιλισατιον ινδιρεχτε δεσ εαυξ υσεσ υρβαινεσ νον τραιτεσ, ον πευτ χιτερ 
λεσ Μαρχιτεσ mιλαναισε θυι σοντ δεσ πραιριεσ αρροσεσ αϖεχ λεσ εαυξ δυ χαναλ ςετταβια ρεχεϖαντ υνε 
παρτ ιmπορταντε δεσ εαυξ υσεσ βρυτεσ δε Μιλαν . Λα ργλεmεντατιον ιταλιεννε εστ πουρταντ τρσ στριχτε 
εν mατιρε δ∋ιρριγατιον. Εν 1996, λεσ σευλεσ ρφρενχεσ λγισλατιϖεσ σοντ υνε λοι δε 1976 νοmmε � 
Νορmεσ πουρ λα προτεχτιον δεσ εαυξ χοντρε λα πολλυτιον �ετ υν τεξτε ργλεmενταιρε mινιστριελ εν 
δχουλαντ. Χε δερνιερ ταβλιτ λεσ νορmεσ πουρ υνε ρυτιλισατιον αγριχολε (χολιφορmεσ < 20/100mλ συρ υνε 
mοψεννε δε σεπτ ϕουρσ πουρ λεσ προδυιτσ χονσοmmσ χυιτσ, χολιφορmεσ < 2/100 mλ συρ υνε mοψεννε 
δε σεπτ ϕουρσ πουρ λεσ προδυιτσ συσχεπτιβλεσ δ∋τρε χονσοmmσ χρυσ). Σελον Λεγνανι, λεσ λιmιτεσ 
ταβλιεσ παρ λα λγισλατιον ιταλιεννε πουρ λ∋ιρριγατιον αγριχολε σοντ τροπ ρεστριχτιϖεσ χοmπαρεσ αυξ 
ρεχοmmανδατιονσ ιντερνατιοναλεσ ετ mmε πρατιθυεmεντ ιναππλιχαβλεσ δανσ λε χαδρε δε λα 
ρυτιλισατιον. Χεχι ν∋α δ∋αιλλευρσ πασ εmπχη χερταινσ δβορδεmεντσ. Εν εφφετ, δανσ λεσ ϕουρναυξ, ον α 
αχχυσ λεσ ηορτιχυλτευρσ δεσ Πουιλλεσ δ�αϖοιρ υτιλισ δεσ εαυξ πρλεϖεσ δανσ δεσ φοσσσ ο χιρχυλαιεντ 
δεσ εαυξ υσεσ βρυτεσ. Χεσ εαυξ οντ σερϖι πουρ αρροσερ δεσ λγυmεσ θυι, ϖενδυσ αυ mαρχη ετ 
χονσοmmσ χρυσ, οντ χοντριβυ ◊ υνε φορmε δε χηολρα αυ mοισ δ�οχτοβρε 1994 δανσ λα ϖιλλε δε 
Βαρι ≈. 

Λ�ιρριγατιον 
Λ�ιρριγατιον ν�εστ πασ υνιθυεmεντ υν αππορτ δ�εαυ συρ υνε τερρε χυλτιϖε εν ϖυε δε χοmπενσερ 

λ�ινσυφφισανχε δεσ πρχιπιτατιονσ ετ δε περmεττρε λε πλειν δϖελοππεmεντ δεσ χυλτυρεσ.  

Ελλε εστ χονσιδρε πλυττ χοmmε υν ενσεmβλε δ�αχτιονσ δε δϖελοππεmεντ ιντγρ δεσ mιλιευξ 
αγριχολε ετ ρυραλ θυι δοιτ σε τραδυιρε νον σευλεmεντ παρ λ�αυγmεντατιον δε λα προδυχτιον ετ 
λ�αmλιορατιον δυ νιϖεαυ δε ϖιε δε λ�αγριχυλτευρ, mαισ δοιτ σε τραδυιρε γαλεmεντ παρ λα πρσερϖατιον δυ 
mιλιευ, νοταmmεντ δεσ τερρεσ αγριχολεσ, ετ παρ υνε χονοmιε δε λ�εαυ δ�ιρριγατιον θυι ελλε−mmε σε 
τραδυιτ παρ υνε χονοmιε δανσ λ�υτιλισατιον δε λ�νεργιε (λεχτριχιτ, φυελ, ετχ.�). 

Λε δϖελοππεmεντ δε λ�ιρριγατιον (παρτιχυλιρεmεντ χελλε θυι χονοmισε λε mαξιmυm δ�εαυ) εστ υνε 
οπτιον ινχοντουρναβλε θυ�ιλ φαυτ πριϖιλγιερ, mmε σι ελλε ινδυιτ δεσ χοτσ δ�ινϖεστισσεmεντ ιmπορταντσ. 

Τενιρ χοmπτε δεσ βεσοινσ ρελσ δεσ χυλτυρεσ δεϖιεντ ◊ χε mοmεντ ιmπρατιφ. Ιλ σ�αγιτ δονχ δε φαιρε 
εν σορτε πουρ πουϖοιρ εστιmερ συρ θυελλε χυλτυρε λ�εαυ σεραιτ λα πλυσ εφφιχαχε ετ ◊ θυελλε δοσε 
λ�εmπλοψερ.  

Dεσ τυδεσ mενεσ συρ λεσ διφφρεντεσ χυλτυρεσ ιρριγυεσ mοντρεντ θυ�ιλ εστ ποσσιβλε δε mοδυλερ 
σενσιβλεmεντ λεσ δοσεσ ◊ αππορτερ εν φονχτιον δεσ εσπχεσ, δεσ οβϕεχτιφσ δ�χονοmιε δ�εαυ ετ δε 
ρενδεmεντσ ρεχηερχησ.  

Λα ρσερϖε εν εαυ υτιλε δανσ λε σολ εστ χονσιδρε χοmmε υνε ποσσιβιλιτ δ�αππορτ δ�εαυ 
περmετταντ δε ρδυιρε λεσ αρροσαγεσ. Σα χονναισσανχε πρχισε ετ σον υτιλισατιον ραισοννε περmεττεντ 
δ�χονοmισερ παρφοισ πλυσιευρσ τουρσ δ�εαυ.  

Λε συιϖι ριγουρευξ δεσ ϖολυτιονσ δε λ�τατ ηψδριθυε δεσ σολσ εστ ινδισπενσαβλε σι λ�ον ϖευτ αττεινδρε 
δεσ χονοmιεσ αππρχιαβλεσ.  

Ιλ εστ ρεχοννυ θυε λ�ιρριγατιον αππορτε αυξ αγριχυλτευρσ λα ποσσιβιλιτ δε λεϖερ υν χερταιν νοmβρε δε 
χοντραιντεσ δοντ χελλεσ λιεσ αυξ αλασ χλιmατιθυεσ. Τουτ εν περmετταντ λα διϖερσιφιχατιον, λ�ιρριγατιον 
ϕουε υν ρλε ιmπορταντ δανσ λεσ δοmαινεσ τεχηνιθυεσ ετ σοχιο−χονοmιθυεσ. 
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Α λ�χηελλε δε λ�εξπλοιτατιον, λ�ιρριγατιον περmετ δε διϖερσιφιερ λεσ χυλτυρεσ, ελλε αmλιορε λα 
προδυχτιϖιτ δεσ εξπλοιτατιονσ ετ φαχιλιτε λα σταβιλισατιον δεσ προδυχτιονσ. 

Λ�ιρριγατιον θυι χονστιτυε, εν ϖολυmε, υν δεσ πλυσ ιmπορταντσ χονσοmmατευρσ δ�εαυ α, παρ λε 
ποτεντιελ αγριχολε θυ�ελλε περmετ δε ϖαλορισερ, υν εφφετ τρσ mαρθυαντ συρ λ�αmναγεmεντ δε λ�εσπαχε 
ρυραλ.  

& λα θυαλιτ δεσ εαυξ νον χονϖεντιοννελλεσ; 

& Λεσ θυιπεmεντσ δ�ιρριγατιον ετ δε χοντρλε αδαπτσ ◊ λ�υσαγε δεσ εαυξ νον χονϖεντιοννελλεσ.  

& Λα φορmατιον δε λα ρεσσουρχε ηυmαινε σπχιαλισε; 

& Λεσ αχτιϖιτσ δε ϖυλγαρισατιον, χοmmυνιχατιον ετ τρανσφερτ; 

& Λεσ θυιπεmεντσ ετ mατριελσ σπχιφιθυεσ ◊ ασσυρερ. 

Αυ Νορδ δε λ�Αλγριε ετ δανσ χερταινεσ ργιονσ δυ Συδ (χασ δε Αβαδλα) ο λ�ιρριγατιον σε φαιτ ◊ παρτιρ 
δεσ εαυξ συπερφιχιελλεσ (βαρραγε), λεσ συπερφιχιεσ ιρριγυεσ σοντ εν διmινυτιον ◊ χαυσε δε λα ρδυχτιον 
δυ ϖολυmε αλλου ◊ λ�ιρριγατιον (ϖολυmε στοχκ λιmιτ). Παρ χοντρε, αυ Συδ, λα ρεσσουρχε ηψδριθυε εξιστε. 
Σευλεmεντ λ�υτιλισατιον ιρρατιοννελλε δε χε πατριmοινε ηψδριθυε παρ σα mαυϖαισε ρπαρτιτιον σπατιαλε 
αινσι θυε λεσ τεχηνιθυεσ δ�ιρριγατιον υτιλισεσ (συβmερσιον) οντ προϖοθυ δανσ χερταινσ χασ υνε 
συραλιmεντατιον δε λα ναππε συπερφιχιελλε δ�ο λε προβλmε δ�ηψδροmορπηιε (χασ δε λα ϖαλλε δε Ουεδ 
Ριγη). 

Λε ρεχουρσ δονχ δε λ�Αλγριε ◊ λ�ιρριγατιον παρ λ�υτιλισατιον δεσ εαυξ νον χονϖεντιοννελλεσ σ�αϖρε 
πριmορδιαλ αφιν θυε δανσ λεσ ργιονσ ο λα ρεσσουρχε εστ συπερφιχιελλε, χοmβλερ λε δφιχιτ ηψδριθυε, ετ αυ 
Συδ ο λ�ιρριγατιον σε φαιτ ◊ παρτιρ δεσ εαυξ σουτερραινεσ, προτγερ λεσ δευξ ναππεσ νον ρενουϖελαβλεσ 
χοντρε λευρ συρεξπλοιτατιον παρ λα χρατιον δ�αυτρε φοραγεσ εν υτιλισαντ λεσ εαυξ δε δραιναγε ετ συρτουτ 
θυε λε δβιτ ◊ ϖαχυερ εστ νον νγλιγεαβλε (5m3/σ δανσ λε χασ δε λα ϖαλλε δε Ουεδ Ριγη). ℵ τιτρε 
δ�εξεmπλε, λε δβιτ ϖαχυ θυιϖαυτ ◊ λα ραλισατιον δ�υνε θυαρανταινε δε φοραγεσ, δανσ λε ΧΤ (120 λ/σ 
παρ φοραγε) δε πλυσ θυε λε προβλmε δ�ηψποτροπηιε σερα αττνυ. Χεχι πευτ σε χονχρτισερ δανσ λα 
mεσυρε ο λεσ ρσυλτατσ οβτενυσ δεσ αναλψσεσ πηψσιχο−χηιmιθυεσ δε λ�εαυ δε δραιναγε ◊ ρυτιλισερ 
σ�αϖρεντ σανσ υν δανγερ θυελχονθυε συρ λ�ενϖιροννεmεντ (πολλυτιον δε λα ναππε), συρ λα δγραδατιον 
δε λα στρυχτυρε δυ σολ ου συρ λε ρενδεmεντ ετ λα θυαλιτ δε λα ρχολτε. 

Λ�αβσενχε δε δοννεσ τεχηνιθυεσ λοχαλεσ (ρφρεντιελσ) ρελατιϖεσ ◊: 

& Λευρσ διφφρεντσ υσαγεσ προβαβλεσ; 

& Λεσ διφφρεντσ πρλϖεmεντσ ετ αναλψσεσ νχεσσαιρεσ, λευρ πριοδιχιτ ετ λε τψπε δ�αναλψσεσ; 

& Λα χονναισσανχε δε λα γαmmε δεσ πρινχιπαλεσ εσπχεσ ◊ χυλτιϖερ, λευρ σενσιβιλιτ, λευρσ 
τολρανχεσ ετ λευρσ βεσοινσ εν εαυξ δανσ χεσ χονδιτιονσ. Λε χηοιξ δ�εσπχεσ αδαπτεσ 
χονστιτυε υνε αππροχηε τεχηνιθυε ετ χονοmιθυε ◊ mεττρε εν �υϖρε δανσ λε δϖελοππεmεντ 
αγριχολε δεσ εξπλοιτατιονσ; 

Λ�ιρριγατιον ϕουε υν ρλε εσσεντιελ δανσ λ�εντρανεmεντ δεσ αυτρεσ αχτιϖιτσ, τελλεσ θυε:  
& λ�ινϖεστισσεmεντ ετ λα mισε εν πλαχε δεσ στατιονσ δ�πυρατιον;  

& λεσ λαβορατοιρεσ δ�αναλψσε δεσ εαυξ (χρατιον ετ πλαν δε χηαργε);  

& Αυτρεσ. 
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Χοmmεντ αχχεπτερ? 

Λ�εαυ δ�ιρριγατιον τραιτε ↔ νον χονϖεντιοννελλε ≈ δοιτ τρε χονσιδρε χοmmε σουρχε δ�εαυ 
αδmισσιβλε σελον λεσ χριτρεσ σχιεντιφιθυεσ ετ ργλεmενταιρεσ (σελον σα νατυρε, σα θυαντιτ ετ σα 
θυαλιτ). Ελλε πευτ τρε εξπλοιτε ◊ παρτιρ δεσ στατιονσ δ�πυρατιον παρ δεσ χαναλισατιονσ αδθυατεσ ου 
δανσ δ�αυτρεσ χασ παρ δεσ λαχηεσ αυ νιϖεαυ δεσ ουεδσ ου δ�αυτρεσ χουλεmεντσ.  

Α χε προποσ, λ�αγριχυλτευρ δοιτ σ�ασσυρερ δε σα δισπονιβιλιτ αυ mοmεντ ϖουλυ πουρ ιρριγυερ, χαρ λα 
χονναισσανχε δε λα θυαντιτ δ�εαυ δισπονιβλε εν πριοδε δε ποιντε περmετ δε δτερmινερ λα συπερφιχιε 
◊ ιρριγυερ ;  

Ιλ φαυτ ↔ exiger ≈ λα θυαλιτ (βοννε, mδιοχρε ου mαυϖαισε) πουρ σαϖοιρ λε νιϖεαυ δε τραιτεmεντ 
ετ/ου δε φιλτρατιον νχεσσαιρεσ ◊ σον υτιλισατιον (Ταβλεαυξ 1 ετ 2).  

 
 
 
Ταβλεαυ 1: Μεσυρεσ ◊ εφφεχτυερ πουρ ϖαλυερ λα θυαλιτ δε λ�εαυ δ�ιρριγατιον. 

Παραmτρεσ δε λ�εαυ Σψmβολε Υνιτ 
Τενευρ ηαβιτυελλε δανσ 

λ�εαυ δ�ιρριγατιον 

Σαλινιτ     

  Τενευρ εν σελ     

Χονδυχτιϖιτ λεχτριθυε (ου) ΕΧω δΣ/m 0 − 3 δΣ/m 

Τοταλ δεσ mατιρεσ σολιδεσ δισσουτεσ ΤDΣ mγ/λ 0 − 2000 mγ/λ 

  Χατιονσ ετ Ανιονσ     

Χαλχιυm Χα++ mε/λ 0 − 20 mε/λ 

Μαγνσιυm Μγ++ mε/λ 0 − 5 mε/λ 

Σοδιυm Να+ mε/λ 0 − 40 mε/λ 

Χαρβονατε ΧΟ−− mε/λ 0 � 0.1 mε/λ 

Βιχαρβονατε ΗΧΟ3− mε/λ 0 − 10 mε/λ 
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Χηλορυρε Χλ− mε/λ 0 − 30 mε/λ 

Συλφατε ΣΟ4−− mε/λ 0 − 20 mε/λ 

Ελmεντσ νυτριτιφσ     

Αζοτε νιτριθυε ΝΟ3−Ν mγ/λ 0 − 10 mγ/λ 

Αζοτε αmmονιαχαλ ΝΗ4−Ν mγ/λ 0 − 5 mγ/λ 

Πηοσπηατε πηοσπηορευξ ΠΟ4−Π mγ/λ 0 − 2 mγ/λ 

Ποτασσιυm Κ+ mγ/λ 0 − 2 mγ/λ 

Dιϖερσ     

Βορε Β mγ/λ 0 − 2 mγ/λ 

Αχιδιτ πΗ 1 − 14 6,0 � 8,5  

Χοεφφιχιεντ δ�αδσορπτιον δυ 
Σοδιυm 

ΣΑΡ (mε/λ) 1,2 0 − 15  

 
Ταβλεαυ 2 : Dιρεχτιϖεσ πουρ λ�ιντερπρτατιον δε λα θυαλιτ δ�υνε εαυ δ�ιρριγατιον 
 

Ρεστριχτιον πουρ λ�ιρριγατιον 
Νατυρε δυ προβλmε Υνιτ 

Αυχυνε 
Λγρε ◊ 
mοδρε 

Φορτε 

Σαλινιτ (ινφλυε συρ λ�εαυ δισπονιβλε πουρ λα πλαντε)     

δΣ/m < 0.7 0.7 � 3.0 > 3.0 

Τοταλ δεσ mατιρεσ σολιδεσ δισσουτεσ ΤDΣ mγ/λ < 450 450  − 2000 > 2000 

Ινφιλτρατιον (ινφλυε συρ λα ϖιτεσσε δ�ινφιλτρατιον δε λ�εαυ 
δανσ λε σολ : υτιλισερ ◊ λα φοισ ΕΧω ετ ΣΑΡ) 

    

ΣΑΡ = 0 � 3        ετ        ΕΧω =  > 0.7 0.7 � 0.2 < 0.2 

ΣΑΡ = 3 � 6        ετ        ΕΧω =  > 1.2 1.2 � 0.3 < 0.3 

ΣΑΡ = 6 � 12      ετ        ΕΧω =  > 1.9 1.9 � 0.5 < 0.5 

ΣΑΡ = 12 � 20     ετ        ΕΧω =  > 2.9 2.9 � 1.3 < 1.3 

ΣΑΡ = 20 � 40     ετ        ΕΧω =  > 5.0 5.0 � 2.9 < 2.9 

Τοξιχιτ δε χερταινσ ιονσ (αφφεχτε λεσ χυλτυρεσ 
σενσιβλεσ) 

    

Σοδιυm (Να)4     

Ιρριγατιον δε συρφαχε ΣΑΡ < 3 3 − 9 > 9 

Ιρριγατιον παρ ασπερσιον mε/λ < 3 > 3  

Χηλορε (Χλ)4     

Ιρριγατιον δε συρφαχε mε/λ < 4 4 − 10 > 10 

Ιρριγατιον παρ ασπερσιον mε/λ < 3 > 3  

Βορε (Β)5 mγ/λ < 0.7 0.7 � 3.0 > 3.0 

Εφφετσ διϖερσ (αφφεχτε λεσ χυλτυρεσ σενσιβλεσ)     

Αζοτε (ΝΟ3−Ν)6 mγ/λ < 5 5 − 30 > 30 

Βιχαρβονατε (ΗΧΟ3)(σευλεmεντ πουρ λ�ασπερσιον 
συρ φρονδαισον)  

mε/λ < 1.5 1.5 � 8.5 > 8.5 

πΗ  Ζονε νορmαλε 6.5 � 8.4 

Χονδυχτιϖιτ λεχτριθυε ΕΧω (ου) 

 
Υν προϕετ δ�ιρριγατιον αϖεχ δεσ εαυξ νον χονϖεντιοννελλεσ: 

Εν πλυσ δε λ�αππροχηε χλασσιθυε ετ λα διϖερσιτ δεσ παραmτρεσ (σολ, χλιmατ, πλαντε), ιλ δεϖιεντ 
πριmορδιαλ δε χονσιδρερ λα θυαλιτ δε λ�εαυ ◊ υτιλισερ δανσ λα χονχεπτιον δ�υν προϕετ δ�ιρριγατιον,  
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Εν γνραλ, ον δοιτ προχδερ χοmmε συιτ :  

1. Χονναισσανχε δυ χαδρε ργλεmενταιρε ργισσαντ λ�υσαγε δεσ εαυξ νον χονϖεντιοννελλεσ (λοι 
πορταντ χοδε δεσ εαυξ, νορmεσ, ετχ.�);  

2. Χοννατρε λ�οριγινε, λα νατυρε, λα θυαλιτ (αναλψσεσ ετ οβσερϖατιονσ) ετ λα δισπονιβιλιτ δε λ�εαυ 
νον χονϖεντιοννελλε ◊ υτιλισερ δανσ σον ↔ τατ βρυτ ≈; 

3. Λ�εξιστενχε δ�υνε στατιον δ�πυρατιον ετ δε τραιτεmεντ, σα χαπαχιτ, λα δισπονιβιλιτ ετ λα θυαλιτ 
δε λ�εαυ πυρε ◊ λα σορτιε; 

4. Χοννατρε λεσ mοδεσ, τψπεσ ετ πριοδιχιτ δεσ αναλψσεσ (δε λ�εαυ, δυ σολ, δυ ϖγταλ ετ δυ 
φρυιτ), λεσ λαβορατοιρεσ εξισταντσ ετ λεσ νορmεσ δε ρφρενχε; 

5. Χονναισσανχε δε λα γαmmε δεσ χυλτυρεσ ◊ ιντροδυιρε δανσ χεσ χονδιτιονσ; 

6. Φαιρε λε χηοιξ δε λα τεχηνιθυε ετ λε σψστmε δ�ιρριγατιον ◊ υτιλισερ ; 

7. Dιmενσιοννεmεντ δυ ρσεαυ δ�ιρριγατιον ↔ αδοπτ ≈ ; 

8. Χονναισσανχε δε δεσ τουτεσ λεσ mεσυρεσ πρϖεντιϖεσ (λαϖερ λεσ φρυιτσ, λεσ mαινσ, ετχ...) 

Χηοιξ δε λα τεχηνιθυε ετ δυ σψστmε δ�ιρριγατιον : 

 

ιλ ψ α τροισ σψστmεσ λεσ πλυσ ρπανδυσ, θυι σοντ : λ�ιρριγατιον γραϖιταιρε, λ�ιρριγατιον παρ ασπερσιον ετ 
λ�ιρριγατιον λοχαλισε. 
 
1/ Ιρριγατιον γραϖιταιρε : εστ λ�αππλιχατιον δε λ�εαυ αυξ χηαmπσ ◊ παρτιρ δε χαναυξ ουϖερτσ σε σιτυαντ 
αυ νιϖεαυ δυ σολ. Λα τοταλιτ δυ χηαmπ πευτ τρε συβmεργε, ου βιεν λ�εαυ πευτ τρε διριγε ϖερσ δεσ 
ραιεσ ου δεσ πλανχηεσ δ�ιρριγατιον. 
  
2/ Ιρριγατιον παρ ασπερσιον : 
Λε βυτ δ�υνε ιρριγατιον παρ ασπερσιον εστ λ�αππλιχατιον υνιφορmε δε λ�εαυ συρ λ�αιρε οχχυπε παρ λα 
χυλτυρε. Λε σψστmε δ�ιρριγατιον δοιτ τρε χονυ πουρ αππλιθυερ λ�εαυ ◊ υν ταυξ ινφριευρ ◊ λα χαπαχιτ 
δ�ινφιλτρατιον δυ σολ ετ ϖιτερ αινσι λεσ περτεσ παρ ρυισσελλεmεντ. 

Ενσεmβλε δ�θυιπεmεντ περmετταντ υνε ιρριγατιον σουσ φορmε δε πλυιε αρτιφιχιελλε, ετ χονστιτυ δ�υνε 
ποmπε ετ δε σον δισποσιτιφ δ�εντρανεmεντ ετ δεσ τυψαυξ σπχιφιθυεσ, δ�ασπερσευρσ ετ δ�αχχεσσοιρεσ 
δε ραχχορδεmεντ πουρ αλιmεντερ υν σψστmε δ�ιρριγατιον. 

  
3/ Ιρριγατιον λοχαλισε :  

Χεττε mτηοδε δ�ιρριγατιον σουσ πρεσσιον εστ αππελε αινσι δυ φαιτ θυε λ�εαυ εστ αππλιθυε εν δεσ 
ενδροιτσ ο λ�ον δσιρε λα ϖοιρ σ�ινφιλτρερ. Χεττε αππλιχατιον εστ δονχ λοχαλισε. Λ�ιρριγατιον λοχαλισε 
ρεγρουπε τουσ λεσ σψστmεσ χαραχτρισσ παρ υν ρσεαυ δε διστριβυτιον ◊ λα παρχελλε, φιξε σουσ 
πρεσσιον, περmετταντ δεσ αππορτσ δ�εαυ χοντινυσ ου φρθυεντσ εν δεσ ενδροιτσ δτερmινσ παρ αππορτ 
αυ δισποσιτιφ χυλτυραλ ετ δε φαον τελλε θυε λ�ινφιλτρατιον νε σε προδυισε θυε συρ υνε φραχτιον ρδυιτε δε λα 
συρφαχε δυ σολ, εν λ�οχχυρρενχε λα ζονε ραχιναιρε. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Λ�ιρριγατιον λοχαλισε : 
Λεσ χαραχτριστιθυεσ δε λ�ιρριγατιον λοχαλισε : 

– χ�εστ υνε ινσταλλατιον φιξε ; 
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– ν�αρροσε θυ�υνε φραχτιον δυ σολ ; 
– υτιλισε δε φαιβλεσ δβιτσ αϖεχ δε φαιβλεσ πρεσσιονσ, δ�ο υνε χονοmιε δ�νεργιε ; 
– mετ εν �υϖρε δεσ θυιπεmεντσ φιξεσ ετ λγερσ ; 
– νε mουιλλε πασ λε φευιλλαγε ; 
– χονϖιεντ βιεν ◊ λ�ιρριγατιον φερτιλισαντε ; 
– διφφιχιλεmεντ mοδιφιαβλε σι χελα ν�α πασ τ πρϖυ αυ δπαρτ ; 
– θυι νε πευτ τρε ραλισε σανσ χαλχυλσ τεχηνιθυεσ ετ χονοmιθυεσ πραλαβλεσ, πουρ 

τρε αδαπτε αυξ βεσοινσ δε λ�εξπλοιτατιον : υν δεϖισ δοιτ φορχmεντ ρσυλτερ δ�υνε 
τυδε. 

– Θυι πευτ τρε αδθυατ δανσ λ�υσαγε δ�υνε εαυ νον χονϖεντιοννελλε (σαυmτρε, σαλε, 
τραιτε ετ πυρε; 

Σελον λεσ εξπριενχεσ ενρεγιστρεσ δανσ χερταινσ παψσ; Χ�εστ υν σψστmε δ�ιρριγατιον θυι πευτ τρε 
αδαπτ ◊ διφφρεντεσ ↔ qualités ≈ δεσ εαυξ, συρ λε πλαν περφορmανχεσ συρ λε τερραιν, ιλ περmεττρα λα 
διφφυσιον δε λ�εαυ υνιθυεmεντ εν λοχαλισ ↔ βυλβε δε λα ζονε ραχιναιρεσ ≈ χε θυι διmινυερα τουτ ρισθυε 
θυελχονθυε δε χονταmινατιον δεσ ναππεσ, φολιαιρεσ ετ ηυmαινε, ετχ�. 
Χεχι, ν�εξχλυτ πασ λ�υσαγε δεσ αυτρεσ τεχηνιθυεσ δ�ιρριγατιον σ�ιλσ αττειγνεντ χεσ δεγρσ δε 
περφορmανχεσ.  
  
 
 
 

 
 

Λ�ινσταλλατιον ↔ γουττε ◊ γουττε ≈ πευτ τρε ρενφορχε παρ υνε δουβλε φιλτρατιον ετ mmε υν 
τραιτεmεντ αδδιτιφ σι νχεσσαιρε αυ νιϖεαυ δε λα ττε δε στατιον. 

Εν ιρριγατιον λοχαλισε, λα θυαλιτ δε λ�εαυ εστ υν λmεντ εσσεντιελ δοντ δπενδεντ λεσ ρισθυεσ δε 
χολmαταγε δεσ διστριβυτευρσ. Λα θυαλιτ δε λ�εαυ εστ δ�αυταντ mοινσ βοννε θυ�ελλε χοντιεντ δεσ 
λmεντσ συσχεπτιβλεσ δε βουχηερ λεσ διστριβυτευρσ. Χεσ λmεντσ σοντ δε νατυρε χηιmιθυε, πηψσιθυε 
ου βιολογιθυε. Σι λ�ον δοιτ υτιλισερ δεσ διστριβυτευρσ αυτο−ργυλαντσ ου ◊ χηιχανε (πλυσ γρανδε λονγυευρ 
δε χηεmινεmεντ δε λ�εαυ) ον χηοισιρα χευξ θυι σοντ φαχιλεmεντ νεττοψαβλε ετ ρσισταντ ◊ λ�αγρεσσιϖιτ 
δε λ�εαυ. 

Μαληευρευσεmεντ, δανσ λ�τατ αχτυελ ιλ ν�εξιστε πασ δανσ λε mαρχη υνε γαmmε δε mατριελσ 
τενδυε, θυι α δεσ περφορmανχεσ ϖαριαβλεσ, θυι περmετ υν χηοιξ ραισονν ετ σελον λα θυαλιτ δε λ�εαυ 
δοντ δισποσε λ�αγριχυλτευρ. 
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Χε θυ�ιλ φαυτ φαιρε : Βιεν τυδιερ λε προϕετ ετ φαιρε λε βον χηοιξ δεσ θυιπεmεντσ. 

Λε χοτ δε λ�ινσταλλατιον νε δοιτ πασ τρε λε χριτρε δυ χηοιξ, σ�ιλ σ�ινσχριτ δανσ υν πλαν δε 
δϖελοππεmεντ δε λ�εξπλοιτατιον. 

Υνε ινσταλλατιον θυι ν�ασσυρε πασ λε σερϖιχε αττενδυ ν�εστ πασ ρενταβλε ◊ λ�υσαγε. 
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Λα  στατιον δε ττε: 
Ον νε πευτ χονχεϖοιρ υνε ιρριγατιον λοχαλισε σανσ φιλτρατιον. Χελλε−χι α πουρ βυτ δ�αρρτερ λεσ λmεντσ 
σολιδεσ, συσχεπτιβλεσ δ�οβστρυερ λεσ διστριβυτευρσ. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Οριγινε δε λ�εαυ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Λε ποστε δε φιλτρατιον δοιτ τρε χονυ αϖεχ λε πλυσ γρανδ σοιν, αφιν δε φουρνιρ ◊ λα παρχελλε υνε εαυ λα 
πλυσ προπρε ποσσιβλε, χοmπτε τενυ δε λ�οριγινε δε λ�εαυ ετ δυ τψπε δε διστριβυτευρ. 

Χηοιξ δεσ φιλτρεσ εν φονχτιον δεσ χονδιτιονσ λοχαλεσ 
 

Νατυρε δεσ 
ιmπυρετσ 

Φιλτρατιον Οπτιον 

Εαυ δε 
συρφαχε 

Ριϖιρεσ 
Χαναυξ 
Λχηεσ 
Ρετενυεσ 
χολλιναιρεσ 

Αργιλεσ 
Λιmονσ 
Αλγυεσ 

Βαχτριεσ 
Παρτιχυλεσ 
γροσσιρεσ 

Φιλτρε ◊ σαβλε 
+  

Φιλτρε ◊ ταmισ 

Φιλτρε φλοτταντ 

Εαυ 
σουτερραι

νε 

Πυιτσ 
Φοραγεσ 

 

 
Λιmονσ 
Σαβλεσ 

Φερ 

Φιλτρε ◊ σαβλε 
+  

Φιλτρε ◊ ταmισ 
Ο  

Φιλτρε ◊ ταmισ σευλ 
(σι πευ δε λιmονσ) 

 

Σπαρατευρ (σι 
παρτιχυλεσ δενσεσ) 

 
Dφερρισατιον 
(χοτ λεϖ) 

 
Πουρ υνε χαπαχιτ δε φιλτρατιον δοννε, ον α ιντρτ ◊ πρϖοιρ πλυσιευρσ πετιτσ φιλτρεσ εν παραλλλε 

πλυττ θυ�υν σευλ γροσ φιλτρε. 
Εν εφφετ, λε λαϖαγε εστ δ�αυταντ πλυσ διφφιχιλε ετ λονγ θυε λε φιλτρε εστ γροσ. Ιλ εστ πρφραβλε δε λε λαϖερ 

αϖεχ δε λ�εαυ προπρε προϖεναντ δεσ αυτρεσ φιλτρεσ. 
 
 

Λε φιλτρε ◊ σαβλε 

Λε φιλτρε ◊ σαβλε εστ υνε χυϖε ◊ πρεσσιον ρεmπλιε δ�υνε παισσε χουχηε δε σαβλε χαλιβρ, θυι αρρτε 
λεσ λmεντσ σολιδεσ εν συσπενσιον δανσ λ�εαυ. Ιλ εστ ινδισπενσαβλε πουρ αρρτερ λεσ λmεντσ 
οργανιθυεσ. 

Λε σαβλε πευτ τρε ρουλ ου χονχασσ. Λε σαβλε ρουλ, δ�υνε σευλε γρανυλοmτριε, περmετ υνε 
φιλτρατιον πλυσ ηοmογνε. Λ�εmπλοι δε χουχηεσ δε σαβλε δε γρανυλοmτριεσ διφφρεντεσ, εντρανε υνε 
ϖαριατιον δε λα ποροσιτ ◊ λα συιτε δεσ λαϖαγεσ δυ φιλτρε. 
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Λε νεττοψαγε δ�υν φιλτρε ◊ σαβλε, σε φαιτ παρ χοντρε λαϖαγε, εν φαισαντ πασσερ δε λ�εαυ φιλτρε εν σενσ 
ινϖερσε δε λα φιλτρατιον, παρ υν ϕευ δε ϖαννεσ. Λεσ ιmπυρετσ σοντ ϖαχυεσ ◊ λ�εξτριευρ παρ λε χουραντ 
δ�εαυ. 

Υν φιλτρε ◊ σαβλε εστ τουϕουρσ συιϖι δ�υν φιλτρε ◊ ταmισ 
 
Λε φιλτρε ◊ ταmισ 

Χ�εστ υνε χυϖε ◊ πρεσσιον χοντεναντ υνε παροι φιλτραντε ου ταmισ, εν πλαστιθυε ου εν αχιερ ινοξ, 
δοντ λεσ mαιλλεσ ϖαριεντ δε 80 ◊ 150 mιχρονσ. Λεσ παρτιχυλεσ δε διmενσιονσ συπριευρεσ ◊ χεττε mαιλλε 
σοντ αρρτεσ παρ λε ταmισ. 

Ον οβτιεντ υνε βοννε φιλτρατιον πουρ υνε ϖιτεσσε δε πασσαγε δε λ�εαυ ◊ τραϖερσ λε ταmισ δυ mmε 
ορδρε θυ�◊ τραϖερσ υν φιλτρε ◊ σαβλε σοιτ 2.8 χm/σ. 

⊃ϖαλυατιον τεχηνιχο−χονοmιθυε 
  

Αφιν δ�αττεινδρε λεσ mειλλευρεσ περφορmανχεσ δε χε σψστmε δ�ιρριγατιον, λε ρσεαυ δε λα παρχελλε ◊ 
ιρριγυε, δοιτ αϖοιρ υνε στατιον δε ττε αδθυατε ετ ρπονδαντ ◊ χερταινεσ νορmεσ πουρ λα φιλτρατιον δε 
λ�εαυ, πουρ λε βον φονχτιοννεmεντ δεσ γουττευρσ ετ λ�υνιφορmιτ δε λ�ιρριγατιον.  

Σελον λε δβιτ ετ λα θυαλιτ δ�εαυ ◊ λα σουρχε, ιλ πευτ τρε δτερmιν λα συπερφιχιε ◊ ιρριγυερ. Χεχι 
περmεττρα δε χοννατρε λε τψπε δε φιλτρατιον ετ λε νοmβρε δε φιλτρεσ (◊ σαβλε ετ ◊ ταmισ) αδαπτσ. 

Παρ χοντρε, λα νατυρε δυ σολ ετ σα τοπογραπηιε, αινσι θυε λε τψπε δε χυλτυρε, περmεττροντ δε 
χοννατρε λεσ τψπεσ δε διστριβυτευρσ, ετ λεσ λονγυευρσ mαξιmαλεσ δεσ χονδυιτεσ ◊ νε πασ δπασσερ. 

Λε γαιν χονοmιθυε πευτ τρε αππρχι ◊ τραϖερσ πλυσιευρσ φαχτευρσ τεχηνιθυεσ ετ χονοmιθυεσ, 
τελσ θυε λα ροτατιον δεσ χυλτυρεσ, λ�ασσολεmεντ, ετχ�.     
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ΧΟΝΧΛΥΣΙΟΝ 
 

Λεσ ρεσσουρχεσ ηψδριθυεσ διmινυεντ χονσταmmεντ αλορσ θυε λεσ δεmανδεσ αυγmεντεντ σανσ 
χεσσε (ΑΕΠ, ιρριγατιον, ινδυστριε). Λε δφιχιτ πλυϖιοmτριθυε ενρεγιστρ δυραντ λα δχεννιε χουλε σε 
ρπερχυτε συρ λεσ ρσερϖεσ δισπονιβλεσ.  

ℵ χελα σ�αϕουτε λε πηνοmνε δ�ροσιον δεσ βασσινσ ϖερσαντσ, θυι φαϖορισε ετ αχχλρε 
λ�ενϖασεmεντ δεσ ουϖραγεσ δε mοβιλισατιον εντραναντ υνε ρδυχτιον δεσ ϖολυmεσ στοχκσ, λιmιταντ 
αινσι λ�οφφρε εν εαυ πουρ λεσ βεσοινσ δε λ�ιρριγατιον. 

Λ�εξτενσιον δε λ�αγριχυλτυρε εν ιρριγυε ετ λ�υτιλισατιον ιντενσε δεσ ρεσσουρχεσ εν εαυ δανσ υν παψσ 
σουmισ ◊ υν χλιmατ χηαυδ ετ σεχ εντρανεντ ινϖιταβλεmεντ λ�αππαριτιον δυ προβλmε δε σαλινιτ δεσ 
σολσ ετ δεσ εαυξ. Λ�Αλγριε, θυι οφφρε τουτεσ λεσ ϖαριαντεσ δυ χλιmατ mδιτερρανεν, ν�χηαππε πασ ◊ 
χεττε ργλε. 

Σουϖεντ, λα περτε δεσ τερρεσ ◊ ηαυτ ποτεντιελ ρισθυε δε χοmπροmεττρε λεσ απτιτυδεσ ετ λεσ χαπαχιτσ 
δε προδυχτιον δ�υνε ργιον 

Λ�ινϖεστισσεmεντ εν ιρριγατιον εστ χονσιδρ βεαυχουπ πλυσ ρενταβλε θυε σι λα ρεσσουρχε εν εαυ εστ 
δισπονιβλε ◊ ν�ιmπορτε θυελ mοmεντ, δανσ λε χασ δε λ�υσαγε δ�υνε εαυ νον χονϖεντιοννελλε, συρτουτ 
πυρε, χελα πευτ σ�αϖρερ ποσσιβλε εν τεναντ χοmπτε δε λα χαπαχιτ δε λα στατιον δ�πυρατιον 
εξισταντε. 

Ιλ ρεστε αυξ αγριχυλτευρσ δε σε σουmεττρε ◊ χεττε νουϖελλε ραλιτ δε λ�υσαγε ργλεmεντ δεσ εαυξ 
νον χονϖεντιοννελλεσ, χαρ χεχι πευτ λευρ προχυρερ υνε ργυλαριτ εν mατιρε δε δισπονιβιλιτ, ◊ mmε 
δ�αϖοιρ ◊ γρερ δεσ στατιονσ δ�πυρατιον παρ λε βιαισ δε λα χονχεσσιον ετ συρτουτ δε προχδερ 
πριοδιθυεmεντ αυ συιϖι ετ αυξ αναλψσεσ νχεσσαιρεσ. 

 

Χοντρλε δε λα θυαλιτ δε λ�εαυ 
Λ∋εαυ ινδισπενσαβλε αυξ βεσοινσ δεσ πλαντεσ δοιτ οβιρ ◊ χερταινεσ νορmεσ δε θυαλιτ mινιmαλεσ. 

Λ∋εξχσ δ∋λmεντσ ινδσιραβλεσ πευτ τρε νυισιβλε : 

� Αυξ χυλτυρεσ, δ∋ο βαισσε δεσ ρενδεmεντσ ετ mmε ρισθυε δ∋ιντοξιχατιον δυ χονσοmmατευρ ; 
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� Αυξ σολσ, ρισθυε δ∋αππαυϖρισσεmεντ δ∋ο βαισσε δεσ ρενδεmεντσ, mαισ αυσσι ρισθυε δε 
χονταmινατιον δεσ χυλτυρεσ ετ δεσ ναππεσ σουτερραινεσ ; 

� Αυξ ναππεσ δ∋εαυ σουτερραινεσ δ�ο ρισθυε δε χονταmινατιον δεσ χονσοmmατευρσ ; 

� Αυξ χονσοmmατευρσ, θυι πευϖεντ ινγρερ διρεχτεmεντ δεσ πολλυαντσ φιξσ αυξ φευιλλεσ, φρυιτσ, � 

Εν Αλγριε, λεσ εαυξ υτιλισεσ εν ιρριγατιον σοντ εν γνραλ δε θυαλιτ ασσεζ mοψεννε, ϖοιρε 
mδιοχρε, mαισ λεσ δανγερσ λεσ πλυσ χραιντσ σοντ αχτυελλεmεντ λεσ ινγεστιονσ δε τρσ φαιβλεσ τραχεσ 
(ορδρε δε mιχρογραmmε) θυι δεϖιενδραιεντ νυισιβλεσ ◊ δεσ χονχεντρατιονσ πλυσ σιγνιφιχατιϖεσ (χασ δυ 
βορε) 

Λε δϖελοππεmεντ δε λ∋αγριχυλτυρε εντρανε λυι−mmε δεσ δγραδατιονσ φχηευσεσ δε λα θυαλιτ δε 
λ∋εαυ πουρ δ�αυτρεσ υσαγεσ (πολλυτιον δεσ ναππεσ δ∋εαυ δουχε υτιλισεσ πουρ λα χονσοmmατιον παρ λεσ 
νιτρατεσ). Χε συϕετ εστ ◊ λ∋ορδρε δυ ϕουρ δε τουτεσ λεσ ινστανχεσ ιντερνατιοναλεσ χονχερνεσ. 

ℵ σον τουρ, λ∋υσαγε δε λ∋εαυ παρ λεσ ποπυλατιονσ αγγλοmρεσ εντρανε υνε πολλυτιον βιολογιθυε, 
mαισ αυσσι δε πλυσ εν πλυσ πηψσιχο−χηιmιθυε δεσ ρσερϖεσ υτιλισεσ πουρ λεσ υσαγεσ. 

Λεσ ρσεαυξ δε συρϖειλλανχε δε λα θυαλιτ δεϖιεννεντ δονχ δ∋υνε νχεσσιτ ιmπριευσε πουρ 
χοντρλερ λ∋ϖολυτιον δεσ παραmτρεσ δε θυαλιτ ετ πρενδρε ◊ τεmπσ λεσ mεσυρεσ χορρεχτιϖεσ 
ινδισπενσαβλεσ αυ ρεδρεσσεmεντ. Χελα ιmπλιθυε δεσ προγρσ δανσ νοσ ποσσιβιλιτσ δ∋αναλψσεσ αϖεχ, ◊ 
λ∋αmοντ, λα φορmατιον νχεσσαιρε, λ∋ινδυστριε δεσ θυιπεmεντσ ετ χονσοmmαβλεσ δε λαβορατοιρεσ, χελλε 
δεσ θυιπεmεντσ δε τραιτεmεντ ετ δ∋πυρατιον δεσ εαυξ. 

Λε πλυσ υργεντ, χ∋εστ δε mοντερ υν ϖριταβλε προγραmmε δ∋χονοmιε δε λ∋εαυ αυ νιϖεαυ δεσ 
ινδυστριεσ, ινχλυαντ τουτε λα βαττεριε δε προχδσ πευ χονσοmmατευρσ, ρεχψχλαγε, ρχυπρατιον, 
τραιτεmεντ ◊ λ∋αmοντ, πυρατιον δεσ ρεϕετσ ◊ λ∋αϖαλ. 
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