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مشكل التوحل في سد قرقر-الجزائر
عصنون صالح - ،أستاذ مساعد-جامعة تيارت – الجزائر
بن سعادة رابح  - ،أستاذ مساعد-جامعة تلمسان – الجزائر
أ د.لصقع موسى جامعة وهران -وهران  .الجزائر

الخالصة :
ال يمكن للفوائد المتعددة لسد قرقر(الجزائر) أن تحجب بعض المشاكل و النتائج
السلبية التي خلفها بناءه في هذه المنطقة و على رأسها الغرق الكامل لبلدية لحالف
في مياهه ثم إن السد بدوره أصبح يعاني عدة مشاكل أهمها ظاهرة التوحل و هي
امتالءه بالرواسب بفعل التعرية المائية و النقل الصلب المسجلة في كامل الحوض
السفحي للسد الذي تزداد كميته بسبب عدم االنتظام في التساقط ،وقوة الجريان
السيولي الناتج عن االنحدارات الكبيرة و قلة الغطاء النباتي و كذا السرعة الكبيرة
للمياه أثناء الفيضانات  ،هذه الكمية الكبيرة من األوحال تقدر نسبتها بـ % 0من
السعة الكلية للسد سنويا
يعد انجراف التربة بكل أشكاله المادة األولية لكل األوحال المترسبة .أي أن نسبة
األوحال أصبحت تشغل  % 01من حجم السد األصلي بعد  01سنة منذ بداية
استغالله .و تعود أسباب هذا التوحل إلى أن معظم مناطق الحوض السفحي لسد قرقر
قد مسها االنجراف و بنسب متفاوتة إال بعض المناطق الفليلة،
تظهر المالحظة العامة للخرائط الغابية و الطبوغرافية لمنطقة حوض سد قرقر أن
الغطاء النباتي يتنوع من الغابات إلى األدغال و األحراش و لكنه مع مر السنوات
أصبحت وضعيته في حالة جد متقدمة من التدهور و يعود ذلك أوال لسبب تاريخي و
هو االستعمار الدي كان يستهلك الغابات استهالكا فظيعا من اجل الحصول على الطاقة.
و تعتبر حاليا الحرائق اكبر عدو للغابةفي المنطقة .
يطرح التوحل على مستوى بحيرة السد مشاكل متعددة و معقدة في نفس الوقت ليس
على مستوى بحيرة السد فقط بل على مستوى عالية و سافلة السد على السواء فهو
يتسبب بالدرجة األولى في تناقص مستوى مخزون السد من المياه و تكون األوحال
كذلك سببا في انسداد التجهيزات المرفقة للسد كما يمكن أن تؤثر على سالمة و
استقرار السد بسبب ضغط التيارات المائية التي تمارسها كتل األوحال و قد تتجاوز
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اآلثار السلبية لألوحال بحيرة السد و تمتد الى سافلة السد أين يمكن أن تشكل مشاكل
حقيقية للزراعة حيث تترسب األوحال على قنوات السقي الزراعي.
أوال  -التعريف بسد قرقر :
يقع سد قرقر في اإلقليم الشمالي الغربيي للجزائير عليى بعيد حيوالي  10كليم جنيوب
شيييرق مدينييية وادي ارهييييو بواليييية غلييييزان و يتحيييدد باإلحيييداثيات الجغرافيييية المحيييددة
لخطييوط الطييول و دوائيير العييرض كمييايلي  :خييط طييول  ° 1و  ' 37شييرقا و  °1و '00
غربا و خط العرض  °10و  ' 77جنوبا و  ° 10و  '88شماال .
يعتبيير سييد قرقيير الموضييوع مباشييرة علييى مجييرى وادي ارهيييو ميين أهييم واكبيير و
احييدم منشييلت الييري التييي أنجزتهييا الدوليية الجزائرييية فييي القييرن  ،71وهييو يتغييذى ميين
الحييوض الجزئييي رقييم  72لييوادي ارهيييو و التييابع للحييوض رقييم  10بمعييدل  080هكييم ³
/سنة  ،ويعتبر سد قرقر ذو أهمية كبييرة فيي إطيار التهياية اإلقليميية و التنميية الشياملة
على مستوى المنطقة الوهرانية.

انطلقت أشغال انجاز هذا السد اليذي يتربيع عليى مسياحة  7272هكتيار فيي شيهر
جوان  ، 0882واستغرقت مدة انجازه  02شهرا  ،حيث كان التسليم النهائي له فيي 02
سبتمبر  ، 0881أما اسيتعمال مياهيه فكيان بتياري  77نيوفمبر  ، 0888وقيد تيم انجيازه
بعييد أن قييدمت اإلدارة العاميية للهياكييل القاعدييية للميياء سيينة  0881المشييروع للشييركة
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 International ATKINS.التييي قامييت بكييل أنييواع التحاليييل و
البريطانييية
التجارب الهيدرولوجية  ،وقدمت آخر التقيارير اإلجماليية سينة  ، 0887و بعيدها أوكليت
عمليييية بنيييياء السييييد لشيييركة متخصصيييية فييييي هييييذا المييييدان و هييييي الشييييركة اليابانييييية
 HAZAMA-GUMIبغالف مالي مقدر بـ  171ملييون دينيار جزائيري تقيدر طاقية
السد التخزينية األصلية بـ 201هكم ³هذه الكمية تضمن سقي أكثر مين  02111هكتيار
من األراضي التي تقع في سهل الشلف  ،باإلضافة إلى االستعماالت الضيرورية األخيرى
مثل مياه الشرب حيث تكمن مهامه فيي تميوين مدينية وهيران و مدينية مسيتغانم بمعيدل
 21هكم  ³سنويا وبلديات والييات غلييزان بمعيدل  71هكيم ³سينويا و كيذلك سيقي سيهل
الشلف األسفل بـ 21هكم ،³سنويا iثانيا :مشكل التوحل في سد قرقر:
إن الفوائد المتعددة للسد ال تمنعنا عن الكالم عن بعض النتائج السلبية التي
خلفها بناء السد في هذه المنطقة و على رأسها الغرق الكامل لبلدية لحالف في مياهه
ثم إن السد بدوره أصبح يعاني عدة مشاكل أهمها ظاهرة التوحل و هي امتالءه
بالرواسب بفعل التعرية المائية و النقل الصلب المسجل في كامل الحوض السفحي للسد
الذي تزداد كميته بسبب عدم االنتظام في التساقط ،وقوة الجريان السيولي بسبب
االنحدارات الكبيرة و قلة الغطاء النباتي و كذا السرعة الكبيرة للمياه أثناء الفيضانات ،
وحسب نتائج الدراسات الهيدروليكية على مستوى السد فقد قدرت كمية الرواسب
الصلبة على مستوى بحيرة السد بحوالي  2.0مليون م/ ³السنة وبمعالجة المعطيات
المتوفرة قبل بناء السد و خالل الفترة الممتدة مابين  0820و  0828على قاعدة
معطيات يومية متعلقة بكمية المواد الصلبة المنقولة عبر مجرى وادي على مستوى
محطة عمي موسى  ،فقد قدرت كمية النقل الصلب بحوالي  2مليون طن سنويا و
خالل الموسم  82/80قدرت حمولة النهر الصلبة بحوالي  7.170مليون م 1أي ما
يعادل  1.812مليون طن وتقدر كثافة المواد الصلبة مثل الحصى و الرمال بـ  0.1على
األقل  ،هذه الكمية الكبيرة من األوحال تقدر نسبتها بـ  % 1من السعة الكلية للسد
ii
سنويا
-0آلية التوحــل في سد قرقر:
إن انجراف التربة بكل أشكاله هو المادة األولية لكل األوحال المترسبة إما على
سرير مجرى الوادي أو التي تترسب على مستوى بحيرة السد لتشغل بذلك منه حجما
معتبرا يؤدي إلى ت ناقص في كمية الماء في السد كما ينقص من مدة حياته  ،وترتبط
كمية األوحال المترسبة بعدة عوامل منها:المناخ حيث تتميز منطقة الحوض السفحي
لسد قرقر بتعاقب لسنوات جافة تتميز بتغيرات مفاجاة لدرجات الحرارة أين يكون
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المدى الحراري كبير تتفتت على إثرها بعض أنواع الصخور ثم تليها سنوات رطبة
ذات تساقطات موسمية معتبرة و غزيرة تمارس تعرية مباشرة على الصخور  ،إن
طبيعة التربة المنجرفة غالبا ما تتشكل من زخة المطر قصيرة المدى تتسبب بتلكل
سريع بحوض الصرف ،هذا التلكل يزيد من تلف األحواض ،وتلكل حواف األنهار ،التي
تنقل مجاريها ا ألجزاء الصلبة الدقيقة الناتجة عن الحت و التعرية و تحولها إلى أماكن
أخرى حسب أقطارها و سرعة انتقالها ،وكذلك طبيعة حافة المحرى ،فيتكون الوحل
من جزياات المادة الصلبة المنقولة بالماء التي تنتقل حتى تطفو كلية حول السد ،أو
تترسب في القاع متسببة في تدهور كبير على مستوى الحوض السفحي لوادي ارهيو
حيث تفوق كمية التربة المنجرفة  7111طن /كم iii 7ثم هناك عوامل أخرى محددة
لكمية التربة المنجرفة كالحت الريحي و طبوغرافية السد و الغطاء النباتي
-7عمل النهر وسرعته:
تعتمد سرعة النهر بشكل رئيسي على درجة انحدار الوادي وكذلك على مقدار
االحتكاك في قاع وجوانب المجرى النهري وكذلك على كمية الماء وعلى مقدار
الحمولة التي ينقلها النهر نفسه .تزداد سرعة الجريان في حالة ثبات بقية العوامل
األخرى مع زيادة درجة االنحدار في الوادي وتقل تلك السرعة مع القلة في درجة
انحدار الوديان ،حيث تزداد قوة الجاذبية األرضية المؤثرة على الماء في الحالة األولى
مثلما يبرزه الجدول حيث كلما زاد االرتفاع و ازداد معه درجة االنحدار تزداد سرعة
النهر الذي يزداد معه الصبيب المائي و كذلك المواد الصلبة المنقولة .
جدول رقم  : 10عالقة درجة االنحدار بسرعة عمل النهر و حجم المواد الصلبة المنقولة في مجرى وادي ارهيو
صبيب النقل الصلب (م/1ثا)
السرعة (م/ثا)
الصبيب المائي (م/1ثا)
االرتفاع (م)
/
1.102
1.228
1.0
/
1.780
1.282
0.1
1.11087
1.282
01.782
0.0
1.11802
1.212
11.828
7.1
1.17108
0.112
21.022
7.0
1.12002
0.212
078.278
1.1
المصدرBENAOUDA.Hamid (2000) Etude du transport solide et quantification de l’érosion :
mémoire de fin d’étude pour l’obtention du et du dépôt du bassin versant de Oued Rhiou,
008diplôme de magister en hydraulique ,centre universitaire Hassiba Benbouali-chlef p

و مثلما يبين الجدول السابق فإن السرعة تلعب دورا مهما في تقدير كمية حمولة
الوادي وخاصة تلك التي تكون على قاعه حيث نالحظ أن قابلية الوادي على تحريك
المواد القاعية ازدادت  71مرة من  1.11087م/1ثا الى 1.12002م/1ثا عندما
تضاعفت سرعة الوادي ثالم مرات من  1.282م/ثا الى  0.212م/ثا
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-1النقل الصلب (الحمولة الصلبة):
يظل النهر عامال مؤثرا من الناحية الجيومورفولوجية عندما تبقى له القابلية
على تحريك الحمولة المختلفة .إذ ينقل النهر حمولته المختلفة بأساليب متعددة تبعا
لنوعية تلك الحمولة والتي تقسم إلى :حمولة عالقة و حمولة قاعية فعندما تكون
العناصر و الجزياات المحمولة في الماء تنتقل و ال تتوقف عن الحركة إال عند توقف
ا لماء عن الجريان فنحن هنا نتكلم عن الحمولة العالقة و عندما تتحرك الجزياات
المنقولة على قاع مجرى الوادي كبعض المواد خشنة الذرات والتي ال يستطيع النهر
رفعها أو نقلها بطريقة التعلق يقوم برفعها ودحرجتها على طول القاع النهري و هذا ما
يسمى بالحمولة القاعية .
الشكل رقم  : 01حجم النقل الصلب في حوض سد قرقر
كمية المواد الصلبة المنقولة (قاعية و عالقة )  ( 1000000طن)
80
72.39

70
50
40

34.11

30
22.41

12.31
8.758.747.09
5.21

1.38

11.08
6.98

2.74

1.54

20

16.9
2.5 5.26

الحمولة مليون طن

60

7.14876
3.698

10
0

السنوات

المصدرBoussalhi mohammed(2006) ,Etude de transport solide dans le bassin versant -
de Oued Rhiou ,mémoire de fin d’étude pour l’obtention du diplôme d’ingénieur
d’état en hydraulique ,Université de Chlef. P108-109

المنحنى السابق الذي يشمل على معطيات تم أخذها من محطة عمي موسى لتقدير
كمية النقل الصلب يبين وزن المواد الصلبة المنقولة (قاعية و عالقة) حيث يقدر
المعدل السنوي لكمية النقل الصلب منذ سنة  0888/0882و الى غاية سنة
 7112/7111بـ 7,094مليون طن سنويا و بالمقارنة بين السنوات نالحظ أن موسم
 81/88هو األكبر من حيث كمية المواد الصلبة المنقولة و المقدرة بـ 72,391مليون
طن سنويا في حين سجل موسم  82/81اقل حمولة صلبة و قد قدرت بـ1,546
مليون طن سنويا .
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أ -الحمولة العالقة :تتألف الحمولة العالقة لمجرى وادي ارهيو من ذرات الطين
سبتمبر أكتوبر

نوفمبر ديسمبر جانفي

الشهور
الصبيب االقصى
98,25 386,40 67,00 471,25
(م/1ثا)
الصبيب االدنى
0,03 0,03 0,03 0,02
(م/1ثا)
الصبيب الشهري
9,99 9,98 3,15 13,66
(م/1ثا)
الحمولة هكم 26,77 25,87 8,45 35,41 ³

فيففري

مارس

أفريل

ماي

جوان جويلية أوت المجموع

001.81 0,02 0,24 4,78 277,20 204,72 12,76 262,50 24,90
1,58

1,05

1,58

0,50

1,93

0,01 0,02 0,26

0,01

2,61

8,93

2,95

5,58

0,02 0,05 1,71 18,09

6,39

6,99

21,60

7,89

14,47

200,52 0,05 0,13 4,43 48,46

الناعمة جدا والتي يمكن أن تكون حتى غروية وتبقى هذه المواد عالقة في المياه حتى
تتوقف حركة الجريان عند وصول الوادي إلى بحيرة السد  .بلغ متوسط حجم المواد
الصلبة العالقة المنقولة في مجرى وادي ارهيو حوالي  711.07هكم 1وال تعتمد كمية
حمولة الوادي من هذه المواد العالقة على مقدار السرعة فقط بل على عوامل أخرى
مثل كمية األمطار حيث تبرز نتائج الجدول السابق أن شهر ماي شهد أكبر كمية من
الحمولة العالقة مقدرة بـ 28.22هكم  1مقارنة بالشهور األخرى و ذلك ألن هذا
الشهر عرف أكبر كمية من التساقطات قدرت بـ 18.8ملم في حين تناقصت الحمولة
العالقة في شهري جويلية و أوت إلى  1.01هكم 1و  1.10هكم ³على الترتيب الن
هذين الشهرين كانا عديمي التساقط خالل هذا الموسم . iv
جدول رقم 02 :حجم الحمولة الصلبة العالقة في مجرى وادي ارهيو للموسم
7112/7111
المصدر  :الجداول اليومية لحجم الحمولة الصلبة العالقة –محطة عمي موسى للموسم

ب -الحمولة القاعية :
إن بعض المواد خشنة الذرات والتي ال يستطيع النهر رفعها أو نقلها بطريقة
التعلق يقوم برفعها ودحرجتها على طول القاع النهري لتكون الحمولة القاعية،
و تتألف الحمولة القاعية من الصخور الصغيرة والحصى والرمال ويمكن أن تظم إليها
حتى ذرات الغرين الخشنة تبعا لطبيعة جريان النهر والتضاريس .ويكون من الصعوبة
بمكان قياس كمية الحمولة القاعية حيث ال يمكن تقدير الحدود بين المواد القاعية
والحمولة العالقة التي تكون غير واضحة
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المصدر  :الجداول اليومية لحجم الحمولة الصلبة القاعية في محطة عمي موسى
نفس النتائج نالحظها بالنسبة لتقدير الحمولة الصلبة القاعية حيث يشهد شهر ماي
اكبر حمولة قاعية مقدرة بـ ³01x 0082.72م 1في حين كانت الحمولة القاعية
منعدمة خالل شهري جويلية و أوت و ذلك لنفس األسباب التي أوردناها بالنسبة
للحمولة العالقة  ،أما بالنسبة لمجموع الحمولة القاعية فقد قدرت بـ 01x 0702.81
 ³م 1سنويا .
-2الترسيب النهري في سد قرقر :
يرسب مجرى وادي ارهيو عندما تتناقص سرعته إما بسبب القلة في كمية المياه أو
بسبب تناقص درجة االنحدار بالنسبة للمجرى النهري ،حيث يصبح جزء من الحمولة
فوق طاقته على النقل فيقوم بترسيبها .يبدأ النهر بترسيب المواد األكبر حجما من
حمولته حالما تبدأ سرعته بالتناقص فيرسب الصخور ثم الحصى الكبيرة تتبعها
الحصى الصغيرة والرمال ثم الغرين ويعني ذلك أن الترسيب النهري يكون منتظما
ومتدرجا من أعالي المجرى حتى أسفله وتظهر بعض االستثناءات لهذا التدرج في
بعض الحاالت كأن توجد حواجز تعترض النهر مثلما هو الحال بالسنبة لبحيرة سد
قرقر حيث يلقي الوادي بمعظم إرساباته داخل تلك البحيرة ويخرج منها وهو يكاد
يكون خاليا من الرواسب ال ترتبط عملية الترسيب بالقسم األسفل من المجرى النهري
فقط وإنما توجد على كل قطاعات المجرى تقريبا غير أن نوعية تلك االرسابات تختلف
من مكان إلى أخر من المجرى النهري إذ تقل حجوم ذرات الرواسب مع االقتراب من
الجزء األسفل من مجرى النهر بشكل عام.
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و باالعتماد على معادلة فورنييه ( 1)Fournierفي تقدير كمية الناتج الرسوبي
وجدنا أن حجم األوحال المترسبة في سد قرقر مقدر بحوالي  08.0مليون م 1الى
غاية سنة  7117أي أن نسبة األوحال أصبحت تشغل  % 01من حجم السد األصلي
بعد  01سنة منذ بداية استغالله  .كما تظهر نتائج الجدول الفرق الكبير في متوسط
التوحل السنوي الذي يعرفه سد قرقر و مقارنة بالسدود األخرى فانه يسجل اكبر
متوسط سنوي النه يستقبل ما مقداره  2.0مليون م 1سنويا من األوحال في حين
نلحظ مثال ان سد بوغزول الواقع بوالية المدية و الذي أنشئ سنة  0812اليتعدى فيه
متوسط حجم التوحل السنوي  1.22مليون م 1سنويا .
جدول رقم  :1مقارنة حجم التوحل في سد قرقر مع بعض السدود
اسم السد

طاقة
االستيعاب
(هم)1سنة
7112

المياه الصالحة
للشرب (هم)1

طاقة
االستيعاب
(هم)1سنة
7171

قرقر

358.3

70

290.3

غريب

115.3

52

95.8

واد ملوك

119

33.5

88.5

القصب

12.3

18.5

7.5

المياه الصالحة
للشرب (هم)1
58
)(‐17%
47
)(‐9.6%
30.5
)(‐8.9%
18
)(‐2.5%

طاقة
االستيعاب
(هم)1سنة
7111
254.4
84.2
71.7
5.3

المياه الصالحة
للشرب (هم)1
57
)(‐18.6%
45.3
)(‐12.9%
28.5
)(‐14.9%
16

المصدرREALISATION DE L’ETUDE D’ACTUALISATION DU :
Groupement SOFRECO -v PLAN NATIONAL DE L’EAU p 31

مقارنة مع باقي السدود األخرى سيسجل سد قرقر اعلى نسبة تراكم لالوحال سوف
تنقص من طاقته التخزينية بما يقارب %08
و بما أن انجراف التربة هو مصدر المادة األولية لعملية التوحل فسوف ندرس فيما
يلي ظاهرة االنجراف في الحوض السفحي لسد قرقر.
 1معادلة فورنييه (log Qs =2.65 logp2/p+0.64(logH)(tans)-1.56: )Fournier
حيث أن  : Log Qs :المعدل السنوي للناتج الرسوبي (طن/م/9السنة).
 : P2مربع أعلى شهر مطري في السنة (ملم ).
 :Pمعدل االمطار السنوي (ملم).
 : Hمعدل ارتفاع الحوض (م).
 : Tan sظل زاوية االنحدار بالدرجات .
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ثالثا :تدهور الوسط الطبيعي في الحوض السفحي لسد قرقر :
-0انجراف التربة:
انجراف التربة بنوعيه المائي و الريحي هو ظاهرة معقدة و ظرفية تحدم
بسبب تحرك جزياات التربة في كامل الحوض السفحي تحت تأثير عوامل خارجية :
األمطار و الرياح و درجة الحرارة كما يمكن أن يكون عمل اإلنسان عامال مساهما فيها
.و سأركز هنا على االنجراف المائي الذي يحدم إما بسبب تساقط قطرات المطر التي
تملك طاقة حركية معينة تؤثر مباشرة على التربة فتقوم بحتها أو كذلك عن طريق
تكوين المجاري المائية التي تقوم بدوها بعملية الحت .

الشكل رقم 7

المصدر :
 Boussalhi mohammed(2006) ,Etude de transport solide dans le bassin versant deOued Rhiou ,mémoire de fin d’étude pour l’obtention du diplôme d’ingénieur d’état
en hydraulique ,Université de Chlef. P108-109

يؤثر الحت المائي على طبيعة االراضي الزراعية و يفقدها من خصوبتها و ذلك بنقل
كميات معتبرة من التربة و تصبح بذلك األراضي غير صالحة للزراعة  ،و لالنجراف
أوجه أضرار مختلفة تضر بمناحي الحياة االقتصادية و االجتماعية كاألضرار التي
يمكن أن يحدثها على مستوى المرافق و البنى التحتية المختلفة و منها على سبيل
الذكر ال الحصر مثال شبكة الطرقات التي تتأثر كثيرا بالسيول و الفيضانات التي تجرف
معها الكثير من األوحال و األتربة متسببة في إتالف و تدمير بعض أجزاء الطرقات و
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الجسور كما تنقص من مدة حياة السدود التي تستقبل كميات كبيرة من تلك الرواسب
مثلما تبينه األرقام الواردة فيما بعد حول حجم االنجراف و التوحل في السد .
يبين الجدول الموالي كمية االنجراف المسجلة على مستوى الحوض السفحي منذ بداية
اشتغال سد قرقر سنة  0888حيث يبلغ متوسط الحجم السنوي لالنجراف حوالي
 7228طن /كم / 7سنويا مما يعكس بوضوح خطورة الوضع و التدهور الكبير الذي
آل اليه الوسط الطبيعي من جراء هذه الظاهرة التي أصبحت تهدد بضياع جزء كبير من
االراضي من جهة و من جهة أخرى انتقال هذه االتربة المنجرفة نحو بحيرة سد قرقر
و التقليل من طاقته التخزينية للمياه .
الجدول رقم  : 2توزيع األراضي في الحوض السفحي لسد قرقر حسب مقاومتها.
صخور مقاومة
16672
7,05

صخور متوسطة المقاومة
63840
26,99

المجموع
712072
011

صخور هشة
156012
65,96

طبيعة الصخور
المساحة (هكتار)
النسبة الماوية %
المصدر:
BENAOUDA.Hamid (2000) Etude du transport solide et quantification de l’érosion
et du dépôt du bassin versant de Oued Rhiou,mémoire de fin d’etude pour
l’obtention du diplôme de magister en hydraulique ,centre universitaire Hassiba
Benbouali-chlef p 132.

ترتبط ظاهرة االنجراف في الحوض السفحي لسد قرقر ارتباطا كبيرا بنوعية الصخور
و مدى مقاومتها و الجدول يبرز لنا توزيع األراضي في الحوض السفحي حسب
مقاومتها لعوامل الطبيعة المختلفة مثل درجة الحرارة و األمطار و التي تعتبر العوامل
الرئيسية المتسببة في االنجراف .تبرز نتائج الجدول أن مساحة األراضي الهشة و
المعرضة تربتها لالنجراف تقدر مساحتها بـ 002107هكتار بنسبة  % 20.82أي أن
ثلثي اراضي الحوض السفحي لسد قرقر ذات صخور هشة و غير مقاومة لعوامل
االنجراف و بالفعل فإن معظم مناطق الحوض السفحي لسد قرقر قد مسها االنجراف و
بنسب متفاوتة إال بعض المناطق الفليلة ،وحسب الجدول الموالي فإن  % 42,9من
أراضي الحوض تعرضت النجراف التربة المتوسط والقوي.
الجدول رقم  :0توزيع األراضي في الحوض السفحي لسد قرقر حسب قوة االنجراف.
االنجراف

مستقر

المساحة(هكتار) 13457
النسبة %

5,7

ضعيف

متوسط

قوي

شديد

تجمعات
سكانية

بحيرة السد

المساحة
الكلية

118787

63457

35850

1970

579

2424

236524

50,2

26,2

15,2

0,8

0,2

01

100

المصدرEtude Bureau national des etudes forestières(1987) ,:
versant de l’oued Rhiou ,phase 02, p 168. d’aménagement du bassin
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أ-المناطق المستقرة :هي مناطق غير معرضة لالنجراف ،وهي تتميز إما بغطاء
غابي كثيف محمي ،و إما هي عبارة عن أراضي مستوية ال تتعدى درجة االنحدار فيها
 ،% 03وهي المناطق المحاذية لولدي ارهيو ،واد تيقوقيست ،واد تامدة و الجهة
الجنوبية الشرقية (غابات كثيفة) ،كما تتميز هذه المناطق بقلة قوة الجريان ،حيث
معظم المياه تغوص لتغذي الطبقات الجوفية ،و الخطر الوحيد الذي يمكن حصره وهو
تلكل جوانب بعض األودية أثناء فترة التساقطات الغزيرة.
ب-المناطق ذات االنجراف الضعيف :تقدر مساحتها بـ  118787هكتار أي
بنسبة  %50,2من مجموع مساحة الحوض السفحي يكون فيها عمل المجاري
المائية بغسل التربة ،وأحيانا بنزع القشرة الخارجية لها ،و يالحظ في الجهة الجنوبية
من الحوض السفحي المعروفة بطابعها الهضبي و بتاللها ذات الطابع الفالحي ،
باإلضافة إلى المنطقة الجبلية في أقصى الحدود الجنوبية لمنطقة الحوض التي تتعرض
فيها التربة لعملية تهديم مستمرة بسبب المدى الحراري الكبير بين الليل و النهار الن
هذه المنطقة تخضع لمناخ الهضاب العليا الذي ترتفع درجة حرارته في النهار و
تنخفض في الليل ،مؤدية بذلك إلى تحطيم التربة و انجرافها ،كما تتميز هذه المنطقة
بدرجة انحدار تتراوح بين  %12,5و  %25ما يساعد على انجراف التربة خاصة
أثناء تساقط األمطار الغزيرة.
ج-المناطق ذات االنجراف المتوسط :مس االنجراف المتوسط ما مساحته 21202
هكتار أي ما يعادل % 26,9من مساحة حوض سد قرقر في المنطقة الشرقية
للحوض ،تتميز هذه الماطق بالجريان الذي يكون في بداية قوته ،لكن ليس لدرجة
تهديد السفح باالنجراف ،و االنحدار في هذه المناطق محصور مابين  % 12,5و 25
 %و الشبكة الهيدروغرافية ضعيفة لكن طبيعة الصخور المارينية و الطينية ،هي
سبب االنجراف و التدهور العام في المنطقة ،وذلك ما يستدعي إعادة تهياة ،و تشجير
هذه المنطقة إليقاف االنجراف بها.
د-المناطق ذات االنجراف القوي:
35850هكتار من االراضي في الحوض أي ما نسبته  % 15,2معرضة لالنجراف
القوي بسبب الشبكة الهيدروغرافية المتشعبة و القوية ،وتمتد هذه المنطقة من
أراضي عمي موسى الشمالية إلى غاية جبال بشتوت جنوبا ،و ذلك بمحاذاة المجرى
األوسط لودادي ارهيو ،كما تتعرض بعض المناطق في بلدية عين طارق إلى ظاهرة
االنزالق االرضية ،وهذا بسب طبيعة الصخور الطينية التي تتشبع و تمتلئ بالماء أثناء
التساقط ،ما يؤدي إلى تلكلها و سقوطها ،وإنجرافها على شكل أوحال نحو بحيرة
vi
السد.
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هـ-المناطق ذات االنجراف الشديد :االنجراف الشديد يمس  1970هكتارمن
االراضي أي أن  % 0,8من مجموع أراضي الحوض ،اختفت فيها الطبقة الخارجية
للتربة معرضة الطبقة األم المارنية الهشة للعوامل المناخية ،و غالبية هذه المناطق
تقع في الجهة الغربية لمنطقة تحت الحوض ،وهي المنطقة األكثر تدهورا بسبب غياب
الغطاء النباتي ،باإلضافة إلى وجود شبكة هيدروغرافية معتبرة ،تؤدي إلى انزالق
التربة و جرفها و إضافة كمية كبيرة من األوحال لبحيرة سد قرقر.
-7دراسة االنجراف حسب األحواض الصغيرة المشكلة لحوض سد قرقر :يتكون
حوض سد قرقر من  06أحواض صغيرة ،و تكون فيها دراسة االنجراف مهمة ،و ذلك
vii
حسب الشبكة الهيدروغرافية لكل حوض صغير.

 -0-7الحوض رقم  : 01يقع هذا الحوض الصغير في الجنوب الشرقي لحوض سد
قرقر و هو يشكل المجرى األعلى لواد ارهيو ،ويتميز بشبكة هيدروغرافية متشعبة
تميز السفح الشمالي لجبل سيدي معروف ،جبل اللة خيرة و جبل موحنون ،و يتميز
بانزالق أرضية ،و على الضفة اليمنى لمجرى واد ارهيو ،التي تتميز بالصخور
المارنية فإن التدهور ملحوظ بشكل واضح
 -7-7الحوض رقم  : 02وهو مكون من واد تيقوقيست الذي تتجمع فيه مياه المجاري
اآلتية من هضاب تيارت ،و يتميز بانجراف ضعيف.
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 -1-7الحوض رقم  : 03يتخلله واد تامدة ،و تتميز فيه التضاريس بالتنوع من تالل،
هضاب ،ذات طابع فالحي ،و انجراف قليل.
 -2-7الحوض رقم  : 04يمثله مجرى وادي ارهيو األوسط انطالقا من مجمعة بلدية
عمي موسى إلى غاية السفح الشمالي لجبل بشتوت و يتميز بانجراف نشيط ،وفي هذا
الحوض الصغير توجد معظم االراضي المعرضة لالنجراف بسبب تكوينات الصخور
المارنية الطينية ذات االنحدارات المعتبرة ،و بسبب إتالف جزء مهم من الغابات
لغرض استغالل االراضي في زراعة الحبوب من طرف سكان هذه المنطقة.
الصورة رقم : 17انجراف التربة في منطقة الحوض السفحي لسد قرقر :المناطق
ذات االنجراف الشديد

 -0-7الحوض رقم  : 05يتميز بمجريين مائيين مهمين وهما واد سنسيق وواد ثالثة
الذي تصب فيه مجاري غابة الملعب ،و الجهة العليا من هذه المنطقة اقل انحرافا
بسبب و فرة الغطاء النباتي  ،أما الجهة السفلى فهي معرضة لالنجراف خاصة جبل بن
سعودة و جبل المالفة.
 -2-7الحوض رقم  : 06مياه هذا الحوض تصب مباشرة في بحيرة السد ،وهي التي
تساهم بنسبة كبيرة في توحله الن معظم مناطقه تعرف انجرافا معتبرا النعدام الغطاء
النباتي و هشاشة التربة به.
و من خالل ما سبق عرضه فيما يتعلق بطبيعة الصخور و توزيع األراضي في الحيوض
السفحي لوادي ارهيو فإن حالة الحوض يمكين اعتبارهيا حرجية للغايية حييث أن معظيم
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أراضيه هي تكوينيات صيخرية ذات طبيعية هشية غيير مقاومية ميا جعيل حيوالي 42,9
 %من أراضي الحوض معرضية النجيراف التربية المتوسيط والقيوي و اليذي ينقيل فيميا
بعد و بسرعة عبر الشبكة المائية المعتبرة الى مجرى وادي ارهيو الذي يقوم بنقل كيل
تلك الحمولة الصلبة سواء كانت عالقة او قاعية إلى غاية ترسيبها فيي بحييرة السيد  .و
لعييل أنييه ميين األسيييباب و العوامييل المحييددة لكمييية االنجيييراف باإلضييافة إلييى العواميييل
المناخية و طبيعة الصخور نجد حالة الغطاء النباتي .
 -1تدهور الغطاء الغابي في الحوض السفحي لسد قرقر:
الجدول رقم  : 2توزيع األراضي حسب مجاالت استغاللها في الحوض السفحي لسد
قرقر .
نوع االراضي
فالحــــية
غابية
أراضي غير مشغولة
أراضي مشغولة
السد
المجموع

نوع االستغالل
أراضي فالحية (زراعة الحبوب)
األشجار المثمرة
غطاء نباتي
غابات(حديثة)تشجير
مناطق صخرية
مناطق عمرانية
بحيرة السد
236524

المساحة (هكتار)
119494
670
90080
3050
19360
1446
2424
011

النسبة %
50,53
0,28
38,08
1,29
8,18
0,61
1,02

المصدر :محافظات الغابات لواليات غليزان  ،تيارت  ،و تيسمسيلت ،
. 7112
تظهر المالحظة العامة للخرائط الغابية و الطبوغرافية لمنطقة حوض سد قرقر بمقياس
 50000/1الموجودة على مستوى محافظة الغابات لوالية غليزان أن الغطاء النباتي
يتنوع من الغابا ت إلى األدغال و األحراش مع اختالف في المساحات المشغولة وهي
موزعة مثلما يبينه الجدول الموالي.في الجهة الغربية نجد غابة الشوالة ،و هي في
حالة جد متدهورة خاصة بسبب الحرائق ،و القطع العشوائي لألشجار  ،و في السمال
توجد غابة وادي ارهيو وفي الجهة الشرقية توجد كل من غابة الملعب و غابة لرجام
أما في وسط الحوض فتوجد غابة واد الثالثة ،و إلى الجنوب منها توجد غابة تيارت و
غابة بن كدود ،و هي كلها مشكلة من أشجار الصنوبر الحلبي ،البلوط األخضر و
التويا ،و ماعدا غابتي الملعب و لرجام المحميتين و المحافظ عليهما ،فإن باقي الغابات
فقدت الكثير من مساحتها تاركة وراءها أراضي عارية معرضة لالنجراف ،و لقد مر
الغطاء الغابي بالمنطقة بعدة مراحل نوجزها فيما يلي :
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 كان الغطاء الغابي في منطقة الونشريس عموما و الحوض السفحي لسد قرقرخصوصا خالل القرن ،19مغطى في معظم أجزاءه بغطاء غابي جد معتبر ،حيث كانت
غابات الشوالة في الغرب و غابات واد ارهيو ،غابة واد ثالثة ،غابة الملعب و غابة
واد لرجام و في جنوب الحوض كانت تمتد غابات بن كدود و تيارت التي كانت عبارة
عن غطاء غابي كثيف مكون أساسا من أشجار الصنوبر الحلبي و التويا ،لكن بعد
بداية القرن 19قام االستعمار الفرنسي في سنة  1843ببناء مركزين هامين للمراقبة
في وسط منطقة الونشريس ،األول بعمي موسى ،و الثاني بثنية الحد بوالية تسمسيلت
كانت تعتمد اعتمادا كليا على الثروة الغابية و الخشب كمصدر للطاقة لتموين الجيش و
السكان مستهلكة كمية كبيرة من الغطاء الغابي  viii.و خالل بداية القرن  20م و بقرار
مفاجئ من اإلدارة االستعمارية تم مصادرة االراضي الفالحية من أصحابها الحقيقيين
و تم توزيعها على المعمرين القادمين من أوربا ،هذا السبب دفع الفالحين المهجرين
من أراضيهم باالتجاه نحو المناطق الجبلية الغابية و أول ما قاموا به هو إتالف الغطاء
الغابي قصد الحصول على أراضي فالحية تمكنهم من ممارسة نشاطهم الزراعي
لضمان رزق حياتهم  .و استمر الغطاء الغابي في التدهور خالل الحربين العالميتين
حيث شهدت غابات المنطقة استغالال مكثفا لمادتها الخشبية من أجل إنتاج الطاقة و
التدفاة بواسط ة الفحم الخشبي ،أما خالل حرب التحرير فقد كانت غابات الونشريس
ملجأ مهما لعناصر جيش التحرير ما جعل االستعمار الفرنسي يعمد إلى قطع مساحات
معتبرة من الغابات و كذلك عن طريق استعمال قنابل النابالم للقضاء على تحركات
عناصر جيش التحرير و هذا ما أدى إلى اتالف و حرق مساحات شاسعة من الغابات .
خالل االستقالل عرفت مرحلة ما قبل 1990نمو ديمغرافيا معتبرا لسكان األرياف في
منطقة الحوض السفحي لسد قرقر ،حيث بلغ عدد السكان غير الحضريين حوالي
 114648نسمة أي بنسبة  % 65,17من مجموع السكان في الحوض و المقدر
عددهم بـ 020811نسمة حسب إحصاء  ، ix 1987كان كل سكان األرياف خالل هذه
المرحلة يعتمدون على الثروة الخشبية المحلية كبديل للطاقة لعدم توفر الغاز من أجل
الطب و التدفاة باإلضافة إلى قطع األشجار للحصول على أراضي جديدة لممارسة
نشاطاتهم الزراعية.
لكن بعد سنوات التسعينات أين شهدت المنطقة تدهورا امنيا خطيرا أجبر جميع
السكان في الريف على الهجرة نحو المناطق الحضرية الغربية ،و بالتالي قل الخطر
البشري على الغطاء الغابي في هذه المرحلة لكنه ال يزال يعاني من خطر دائم ال يقل
أهمية و هو خطر الحرائق الذي يؤدي إلى إتالف آالف الهكتارات كما تبينه
اإلحصائيات .فمحافظة الغابات لوالية غليزان لوحدها سجلت سنة  7112حوالي
 78111هكتار من الغابات أتلفتها الحرائق.
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الجدول رقم : 2:حرائق الغابات في مقاطعة الغابات بعمي موسى
السنة

1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
المجموع

المجموع

غابة

المساحة المحروقة (هكتار)
أدغال

أحراش

11,5
23
27
723
17
100
1311
26
2238,5

15,5
3
17
385
19
20
150
16
625,5

13
75
12
226
13
1,5
70
11
421,5

40
101
56
1334
49
121,5
1531
53
3285,5

المصدر  :مقاطعة الغابات لعمي موسى  ،سجل الحرائق الشهرية .7112 ،
تعتبر الحرائق اكبر عدو للغابة ،خاصة في منطقة الحوض السفحي لسد قرقر،
حيث و منذ بداية اإلحصائيات سنة  1865و إلى غاية حرب التحرير سجلت عدة
كوارم لحرائق الغابات بالمنطقة ،ففي سنة  1892و خالل  04أيام من شهر أوت تم
إتالف  03مقاطعات غابية بأكملها و هي غابة ثنية الحد بتسمسيلت ،غابة لرحام و
غابة عمي موسى ،و أصبحت كل سنة تقريبا معرضة لسلسلة من الحرائق بسبب
نوعية أشجارها السريعة االحتراق التي تتميز بها مثل الصنوبر الحلبي  ،خاصة في
فصل الصيف الذي يتميز بالرياح الموسمية الحارة القادمة من الجنوب (السيروكو)
التي تميز المنطقة و التي تساعد على انتشار النيران بسرعة كبيرة .
و الجدول السابق يبين المساحة الغابية المحروقة خالل الفترة مابين  0888و 7111
في أهم مقاطعة غابية بالحوض و هي مقاطعة عمي موسى و التي تقدر مساحتها
بـ 10111هكتار من الغطاء النباتي موزعة على الغابات و األدغال و األحراش .
أتلفت الحرائق منذ سنة  0888إلى غاية سنة  7112ما مساحته  1708.0هكتار ،منها
 7718.0هكتار من الغطاء الغابي و  270.0هكتار من األدغال و  270.0من األحراش
 .وكانت سنة  7110أكثر السنوات التي تعرض فيها الغطاء الغابي للحرائق بشكل كبير
حيث خالل هذه السنة أتلفت الحرائق  0010هكتار أي حوالي نصف المساحة
المحروقة خالل الفترة الممتدة من  0888إلى  ، 7112و في غالب االحيان تكون
عملية اإلطفاء و السيطرة على الحرائق جد صعبة وقد تطول مدة الحريق إلى أكثر من
يوم م خلفة مشاهد جد مريعة تظهر أثارها السلبية مباشرة على التربة حيث تبدأ كل
األراضي التي مسها الحريق في فقدان كميات كثيرة من األتربة التي تجرفها السيول و
المجاري المائية نحو المناطق المنخفضة أين يتم ترسيبها في آخر المطاف في بحيرة
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سد قرقر الذي يستقبل سنويا مثلما أسلفنا الذكر حوالي  2مليون طن من األوحال التي
تنقص من حجم التخزين فيه و تنقص كذلك من مدة حياته .
رابعا :أهم المشاكل التي يخلفها التوحل:
يطرح التوحل على مستوى بحيرة السد مشاكل متعددة و معقدة في نفس الوقت
ليس على مستوى بحيرة السد فقط بل على مستوى عالية و سافلة السد على السواء
فهو يتسبب بالدرجة االولى في تناقص مستوى مخزون السد من المياه و تكون
االوحال كذلك سببا في انسداد التجهيزات المرفقة للسد و الخاصة بعملية التفريغ و
الصيانة كما يمكن أن تؤثر على سالمة و استقرار السد بسبب ضغط التيارات المائية
التي تمارسها كتل االوحال كما يمكن ان تنقص االوحال من كمية األكسجين داخل
بحيرة السد و بالتالي تؤدي الى تدهور نوعية الماء و ما يصحبها من أثار سلبية على
الكائنات الحية الموجودة بها و قد تتجاوز االثار السلبية لالوحال بحيرة السد و تمتد
الى سافلة السد أين يمكن أن تشكل مشاكل حقيقية للزراعة حيث تترسب االوحال على
قنوات السقي الزراعي.
الترسب (التوحل )

تناقص
الطاقة
التخزينية
للسد

التأثير على التوازن
داخل بحيرة السد
)(eutrophisation

يؤثر على سالمة

السد (الحاجز)

نزول األوحال إلى
قنوات السقي
الزراعي

-0انخفاض طاقة السد التخزينية  :إن انخفاض الطاقة التخزينية للسد من الماء هي
بدون ادنى شك النتيجة الحتمية لظاهرة التوحل بحيث بمرور الزمن يزداد حجم القاع
المكون من االوحال و التي تتصلب فيما بعد اذا لم يتم ازالتها و تصبح بالتالي جزءا من
السد و تشغل حجما معتبرا منه وخالل الموسم  7110 / 7112قدرت كمية النقل
الصلب العالق بـ  2781282.02م ³على مستوى محطة عمي موسى بينما قدرت
أي أن مجموع النقل الصلب مقدر
كمية النقل الصالب القاعي بـ 22788.1877م³
بـ 2112882.02م ³و هو حجم أكبر بكثير من متوسط الحجم السنوي للتوحل في السد
و المقدر بـ 2.0مليون م 1سنويا المحسوب آنفا .
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-7انسداد و تعطل تجهيزات التفريغ و الصيانة  :تؤدي االوحال المتراكمة في السد
في بعض األحيان إلى انسداد و تعطل الوحدات الخاصة بالتفريغ و الصيانة و نظرا
لحجم األوحال الكبير الذي يصل الى سد قرقر و الذي يقدر بـ  2.0مليون م 1سنويا
فهذا يستدعي الكثير من الجهد و العمل المتواصل من أجل صرف هذه األوحال قبل
تصلبها و تعطيلها لتجهيزات الصيانة .x
-1نزول األوحال إلى قنوات السقي الزراعي  :هناك مشكل آخر تسببه األوحال و لكن
هذه المرة على مستوى سافلة السد و بالضبط على مستوى قنوات الري الموجهة
لسقي محيط الشلف األسفل و مينا حيث أصبحت بعض القنوات تعاني تراكم األوحال
بها معيقة بذلك عملية السقي بالمحيط الن هذه األوحال تساعد بشكل كبير في نمو
الحشائش و النباتات على طول القنوات خاصة نباتات القصب التي تستهلك كميات
كبيرة من المياه الموجهة للسقي و تحول دون استفادة األراضي الفالحية بالشكل
الكافي من المياه  ،مما يستوجب صيانة دورية و منظمة لهذه القنوات و ذلك بإزالة
األوحال قبل تصلبها النه بمرور الوقت تكتسب األوحال قواما جد صلب و تصبح
عملية إزالتها صعبة و قد تؤدي إلى إتالف القنوات .
المصادر :
-1عراب عبد القادر  ،عصنون صالح ( )1001حركة التوسع العمراني و أثرها على المحيط  ،حالة
مدينة عمي موسى  ،مذكرة تخرج لنيل شهادة مهندس دولة في الجغرافيا و التهيئة و العمرانية ،
جامعة وهران ص .63
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1Remini.B, Remini.W, la sédimentation dans les barrages de l’Afrique
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Khider , Biskra .Algérie, p68
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