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ظاهرة 
صعود المياه

وتأثيرها على ثروة النخيل في الجزائر

والبيئية  االجتماعية  االقت�صادية،  االأهمية  اإن 

ال�صحراوية  امل��ن��اط��ق  يف  النحيل  لأ���ص��ج��ار 

املنتجة  ال���دول  ب��اق��ي  غ���رار  اجل��زائ��ري��ة على 

فيها. من خالل  ول جدال  بها  للتمور معرتف 

التي  املهمة  التقليدية  غري  واملحا�صيل  ال�صلع 

لال�صتهالك  ���ص��واء  منها  ال���ص��ت��ف��ادة  مي��ك��ن 

املحلي اأو يف تنمية وتنويع ال�صادرات الوطنية 

ب�صفة عامة والزراعية ب�صفة خا�صة. ونخيل 

لقاطني  ئ��ي  ال��غ��ذا  الأم���ن  و���ص��ائ��ل  م��ن  البلح 

املورد  �صيانة  يف  دوره  عن  ف�صال  ال�صحراء 

الأر�صي ومكافحة الت�صحر، اإمكانية الت�صدير 

مناطق  يف  الأ�صري  الدخل  وزي��ادة  والت�صنيع 

اإنتاجه. ويعد اجلزء اجلنوبي ال�صرقي من اأهم 

من  �صواء  اجلزائر  يف  النخيل  زراع��ة  مناطق 

ونوعيته.  الإنتاج  كمية  اأو  النخيل  ثروة  ناحية 

للنظام  الأ���ص��ا���ص��ي��ة  ال��رك��ي��زة  ي��ع��د  فالنخيل 

   sbenziouche@yahoo.fr

 اأ. �سالح الدين بن حممد ال�سعيد بن زيو�ش

ا�صتاذ مكلف يف جامعة حممد خي�صر

ب�صكرة - اجلزائر
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عديدة  درا�صات  اأن  اإل  الواحات.  يف  الزراعي 

تعاين من �صعوبات يف  الزراعة  اأن هذه  بينت 

حتقيق  يف  وف�صلت  الواحات،  بع�ض  يف  عملها 

هدفها. ومن بني املعوقات م�صكلة �صعود املياه. 

درا�صة  خ��الل  م��ن  �صنحاول  ال��ورق��ة  ه��ذه  يف 

قمنا بها يف بع�ض ب�صاتني النخيل يف اجلنوب 

وحدة  وجود  م�صتوى  حتديد  للجزائر  ال�صرقي 

هذه الظاهرة وهذا القيد، وت�صخي�ض اأ�صبابه، 

وتقييم تاأثريها على الأداء التقني والقت�صادي 

واأخ��ريا  القاحلة،  املناطق  يف  ال��زراع��ة  لهذه 

ملراقبة  املتخذة  الأ�صاليب  فعالية  مدى  معرفة 

ومعاجلة الظاهرة. 

املقدمة:

وفقا لعلماء الرتبة، اإن وجود املياه على م�صتوى 

التنمية  اأج��ل  م��ن  ج��دًا  مفيد  منا�صب  وعمق 

اجناز  فان  ولهذا  النخيل،  لالأ�صجار  ال�صليمة 

على  للحفاظ  �صروري  اأم��ر  ال�صرف  جم��اري 

املياه  م�صتوى  �صعود  فان  وعليه  امل�صتوى.  هذا 

الواحات  بع�ض  يف  ال��رتب��ة  وطبيعة  اجلوفية 

زراعة  اأم��ام  عائقا  الأح��ي��ان  غالب  يف  ي�صكل 

النخيل مثلها مثل غريها من الزراعات املكونة 

لن�صام الإنتاج الزراعي يف الواحات.

مياه  »اإن   .)Perennes. 1980( ل���  وف��ق��ا 

املوجودة  العالية  امللوحة  ن�صبة  ذات  ال�صرف 

يف جميع ب�صاتني النخيل واملناطق املحيطة بها 

ب�صبب  اجلوفية  املياه  طبقة  جريان  نتيجة  هو 

داخل   املياه  فعمق  ال��ري،  مياه  فائ�ض  لرتاكم 

0.5 و 1 مرت من  النخيل عموما بني  ب�صاتني  

�صطح الرتبة وتغريه املو�صمي يتوقف على وترية 

الري«.

تطرح  ل  الظاهرة  ه��ذه  اأن  من  الرغم  فعلى 

اأنها  ك��ل واح����ات اجل���زائ���ر، غ��ري  ب��ح��دة يف 

ب���داأت يف ال��ظ��ه��ور يف ال�����ص��ن��وات الأخ����رية يف 

ومزعجة  م��ت��زاي��دة  وب��وت��رية  امل��ن��اط��ق  بع�ض 

منطقة  غ��رار  على  املناطق  بع�ض  يف  للنخيل  

جامعة يف جنوب البالد ولذا، يبدو من املفيد 

اأ�صبابها  ال��ظ��اه��رة،  وج��ود  اأهمية  يف  النظر 

واحات  يف  امل�صتعملة  الو�صائل  وكذا  ونتائجها 

اليكولوجي.  امل�صكل  ه��ذا  ملجابهة  املنطقة 

هذه  عن  ال�صرورية  البيانات  بجمع  قمنا  لذا 

درا�صة  اأجرينا  الدرا�صة  ول�صتكمال  الظاهرة 

املزارعني  ميدانية على عينة من  ا�صتق�صائية 

مزارع   100 م��ن  تتكون  ال��درا���ص��ة  منطقة  يف 

 3.77 معدل  اأ�صا�ض  على  ال�صتطالع،  �صملهم 

٪ من قاعدة البيانات املوؤلفة من 2648 مزارع 

يف املنطقة. هذه العينة تعترب متثيلية، اإذ اأنها 

اأجريت  ب�صكل ع�صوائي و�صملت عدة فئات من 

منطقة  اأنحاء  جميع  يف  املنت�صرين  املزارعني 

الدرا�صة.

ونظرا لهيمنة زراعة النخيل يف هذه املنطقة، 

وحيد  كمعيار  النخيل  اأ���ص��ج��ار  ع��دد  اخ��رتن��ا 

املعيار  لهذا  ووفقا  العينة.  اأف���راد  لت�صنيف 

ح�صب  املزارعني  من  خمتلفة  فئات   3 اخرتنا 

عدد اأ�صجار النخيل اململوكة.

•��مزارع �صغرية: ما بني 1 و 100 نخلة. )17 
مزرعة(. 

نخلة.  و 300   101 ما بني  متو�صطة:  •��مزارع 
) 51 مزرعة(. 

 32( نخلة.   300 من  اأكرث  كبرية:  •��م��زارع 
مزرعة(. 

عر�ش موجز ملنطقة الدرا�سة:

تقع منطقة جامعة على م�صافة 600 كم جنوب 

اجلغرايف  ملوقعها  ون��ظ��رًا  العا�صمة،  ���ص��رق 

الكربى  ال�صحراوية  املناطق  من  واح��دة  هي 

مناطق  اأك���رب  م��ن  واح���دة  وتعترب  ال��ب��الد  يف 

تقدر  وم�صاحتها  اجلزائر  يف  النخيل  زراع��ة 

خطي  ب��ني  ت��ق��ع  وه���ي  ه��ك��ت��ار   343.200 ب��� 

اإحدى  وه��ي  �صمال  و9°34   العر�ض54°32 

واحات وادي ريغ اإذ متتد على م�صافة  50 كم  

)بن زيو�ض .�ض.2006(.

طبيعة الرتبة والظروف املناخية:

اإن الر�صم البياين لوالرت يدل على اأن املناخ يف 

املنطقة يتميز ب�صتاء بارد و�صيف حار وجاف. 

وترتاوح درجات احلرارة امل�صجلة يف املتو�صط 

ودرج��ات  مئوية  ° درج��ة   22.5 اإىل   21 م��ن 

احلرارة العالية من 30 اإىل 40° درجة مئوية. 

)ب��ن زي��و���ض .�������ض.2008(. يف امل��ق��اب��ل فاإن 

�صقوط الأمطار يعترب نادرا وغري منتظم وعدد 

ال�صنة،  يف  يوما   34 يتجاوز  ل  الأم��ط��ار  اأي��ام 

ما  ح��د  اإىل  ع�صوائيا  م��وزع  الت�صاقط  وه��ذا 

خالل العام. ومع ذلك، فاإن املتو�صط ال�صنوي 

لهطول الأمطار يف هذه املنطقة يقارب 68 ملم 

ال�صائدة   الرياح  اجتاه  اأما   .)Tesco ، 1992(

يف املنطقة فهي جنوبية غربية و�صمالية �صرقية 

ويبلغ  الثانية   / م   3.4 �صرعتها  ومتو�صط 

اأبريل. هذه  �صهر  ثانية يف  اأق�صاها 4.4 م / 

الرياح ت�صكل خطرا على املحا�صيل من الرمال 

التي حتملها مما ت�صبب كتاًل كبرية من الكثبان 
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الرملية التي توؤدي اأحيانا اإىل احتجاز النا�ض 

لعدة �صاعات. )بن زيو�ض .�ض.2000(. وعليه 

فاإن مناخ املنطقة يلعب دورا مهمًا يف الوظائف 

باأن  ذل��ك  اإىل  اأ���ص��ف  للرتبة.  الف�صيولوجية 

منطقة الدرا�صة تعرف بعدة اأنواع خمتلفة من 

وعلى  والطني  الرمل  بني  ترتاوح  حيث  الرتبة 

عمق من 70 اإىل 120 �صم، وكثريا ما تتخللها 

ق�صور اأو طبقات من اجلب�ض على �صكل كتل اأو 

.)Toutain،G 1977( ح�صى

اأهمية زراعة النخيل يف املنطقة:

تربتها  وخ�صائ�ض  اجلغرايف،  موقعها  ب�صبب 

من  واح���دة  ال��درا���ص��ة  منطقة  تعد  ومناخها 

اإذ  اجلزائر،  يف  اأهمية  النخيل   مناطق  اأكرب 

600،000 نخلة موزعة  تقدر ثروة النخيل بها 

اأ�صناف،  عدة  من  تتاألف  كبرية  م�صاحة  على 

منها.  الأ�صد  ن�صيب  ن��ور  دجلة  �صنف  يحتل 

هذه الرثوة �صهدت انتعا�صا كبريا يف ال�صنوات 

النخيل  من  العديد  غر�ض  اأعقاب  يف  الأخرية 

الزراعية  للتنمية  الوطني  الربنامج  اإط��ار  يف 

انتهجتهما  التي  األفالحي  المتياز  و�صيا�صة 

عام  منذ  الفالحية  �صيا�صياتها  يف  اجلزائر 

 .2000

قد  املنطقة  يف  ال��ت��م��ور   اإن��ت��اج  امل��ق��اب��ل،  يف 

يقل  ما  اإىل  لي�صل  نف�صها  الفرتة  خالل  زاد 

ن�صبة  اأن  من  الرغم  على  طن،    25000 عن 

تبداأ  مل  اجلديدة  النخيل  اأ�صجار  من  كبرية 

هذا  �صنوات(.   5 من  )اأق��ل  بعد  الإن��ت��اج  يف 

حت�صن  وج��ود  على  ي��دل  الإن��ت��اج  يف  التح�صن 

45 كلغ  نوعي  يف املردودية الذي ارتفع  اإىل  

/ نحلة  يف �صنف دقلة نور ومع ذلك فهي ما 

املحددة  الأه��داف  اإىل  بالنظر  �صعيفة  زالت 

وال�صتثمارات املو�صوعة. وميكن تف�صري ذلك 

الزراعة،  ه��ذه  تنمية  تعيق  التي  باملعوقات 

ال��ت��ي ت�صكل  وخ��ا���ص��ة ظ��اه��رة ���ص��ع��ود امل��ي��اه 

درا�صتنا.  مو�صوع 

نتائج الدرا�سة:

م�صتوى جود م�صكلة ال�صرف عند املزارعني: 

واحدة  هي  الزائدة  املياه  �صرف  و�صوء  نق�ض 

من العقبات الرئي�صية التي حتول دون احل�صول 

العظمى  الغالبية  لنخيل  جيدة  اإنتاجية  على 

من املزارعني 66 ٪ ممن �صملهم ال�صتطالع. 

ي�صكون من عدم كفاية اأو عدم ت�صريف املياه، 

مياه  اإزال��ة  دون  حتول  عوائق  يواجهون  واأنهم 

الأخرى  الوحات  بع�ض  قي  اأن��ه  اإل  ال�صرف، 

حديثا،  اأن�صئت  غالبيتها  يف  والتي   )٪  10(

حديثا.  الظهور  يف  ب��داأت  الظاهرة  هذه  ف��اإن 

يعانون  الكلية  العينة  ٪ فقط من   .19 اأن  غري 

ولكن  ب�صاتينهم،  يف  املياه  من�صوب  ارتفاع  من 

املياه  هذه  من  التخل�ض  يف  م�صاكل  يجدون  ل 

ب�صبب فعالية ووظيفية �صبكة ال�صرف اخلا�صة 

اإىل  ونظرًا  الآخر  للبع�ض  بالن�صبة  بينما  بهم. 

ال�صنوات  يف  يعرفونها  ال��ذي  اجل��ف��اف  حالة 

ب�صاتني  يف  ال��رتب��ة  طبيعة  اأواىل  الأخ�����رية. 

الزائدة  واملياه  ال�صرف  م�صكلة  فاإن  النخيل، 

فاإنه  اأخرى،  وبعبارة  الإط��الق.  مل تطرح على 

من بني 100 مزرعة التي �صملتها الدرا�صة، 76 

من بينها  حتتاج اإىل �صيانة اأو تو�صيع اأو اإن�صاء 

من   ٪  82 من  اأك��رث  اأن  رغ��م  ال�صرف.  اأقنية 

ب�صيانة  يقومون  بامل�صكلة  املعنيني  امل�صتجوبني 

اأقنية ال�صرف  يف ب�صاتينهم يف كل �صنة اأو كل 

�صنتني. 

املجموع الكربى املتو�سطة ال�سغرى الفئة

٪ العدد ٪ العدد ٪ العدد

76 62.5 20 84.32 43 76.47 13 يعانون من امل�صكلة

24 37.5 12 15.68 8 23.53 4 ل يعانون من امل�صكلة

100 100 32 100 51 100 17 املجموع

اجلدول 1 : توزيع املزارعني ح�سب درجة وجود م�سكلة  �سعود املياه و �سعوبة ال�سرف

امل�صدر: بيانات ال�صتجواب امليداين.
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اأ�سباب ظاهرة �سعود املياه:

العديد  يف  تطرح  فتئت  ما  التي  الظاهرة  هذه 

من واحات منطقة الدرا�صة منذ �صنوات عديدة، 

با�صتثناء بع�ض الواحات التي هي يف الغالب حديثة 

الن�صاأة اأو تقع يف مناطق ذات خ�صائ�ض خمتلفة 

من الرتبة. لها عدة اأ�صباب على غرار، طبيعة 

الرتبة يف املنطقة وال�صتغالل املفرط لطبقات 

الري  ط��رق  ذل��ك  اإىل  اأ���ص��ف  اجلوفية.  امل��ي��اه 

التقليدية امل�صتعملة ونق�ض �صبكات ال�صرف يف 

املنطقة اإذ اأ�صبحت من اأهم العوامل امل�صاعدة 

على الرتفاع الكبري مل�صتوى املياه، الذي يتطلب 

�صرفه اإذا جتاوز م�صتواه حدًا معينًا. وبالإ�صافة 

اإىل ذلك، فاإن الو�صعية �صتكون اأ�صواأ يف امل�صتقبل 

حيث اأن بع�ض املحيطات امل�صقية اجلديدة التي 

اأن�صئت يف اإطار امل�صاريع احلكومية الهادفة اإىل 

تو�صيع م�صاحات النخيل اأو املراد اإن�صاوؤها على 

�صفاف الواحات القدمية، �صوف تربط عموما 

اأن  �صاأنها  ومن  الأخ��رية  ال�صرف.لهذه  ب�صبكة 

تزيد من عدم كفاية ال�صبكات القائمة للتخل�ض 

من مياه ال�صرف.

النخيل  ب�صاتني  اأغلبية  فاإن  وعالوة على ذلك، 

�صرف  �صبكات  متلك  ل  حديثا  اأن�صئت  التي 

فاإنها عادة ما تكون غري  واإن وجدت،  منظمة. 

يف  الرئي�صية  بال�صبكات  مت�صلة  وغري  عميقة، 

املنطقة، هذه املزارع اجلديدة، عموما، اأن�صئت 

من  كبرية  م�صافات  وعلى  فو�صوية  بطريقة 

مما  الرئي�صية،  ال�صرف  �صبكات  ومن  بع�صها 

التدابري  ك��ل  يجعل  و  امل�صكلة  ح��دة  م��ن  يزيد 

املتخذة لتح�صني و�صيانة وتو�صيع هذه ال�صبكات 

مكلفة اقت�صاديا لكل من الدولة وللمزارعني.

نظام ال�سرف املتاح يف منطقة الدرا�سة 

وفعاليته:

الدرا�صة  منطقة  يف  ال�صحي  ال�صرف  نظام 

يتمثل على النحو التايل:

اأوًل، ال�صرف ال�صحي داخل ب�صاتني النخيل   

يعترب تقليديا اإذ يتم عادة عرب قنوات مفتوحة 

تدعى امل�صارف الأولية، يرتاوح عمقها بني 0.5 

اإىل 1 م وتتباعد على بع�صها ب� 20 م )عادة ما 

النخيل وفقا  تكون هناك قناة لكل �صفني من 

لالحتياجات وحالة كل واحة(. هذه امل�صارف 

التي ت�صمى الأولية ترتبط بخنادق اأخرى بنف�ض 

العمق، ولكن هذه املرة تبعد عن بع�صها ب� 100 

ال�صرف  باأقنية  الأخ�صائيني  عند  وت�صمى  م 

الب�صاتني  بني  موزعة  الأخ��رية  هذه  الثانوية. 

املتجاورة  ت�صرف مياه ال�صرف للب�صاتني  نحو 

 2 اإىل  اأك��رث عمقا )م��ن1  اأخ��رى  اقنية �صرف 

مرت(  واأكرث تباعدًا فيما بينها )ت�صمى الأقنية 

اجلامعة( هدفها اإخالء مياه ال�صرف املجمعة 

منطقة  يف  حفرت  التي  الرئي�صية  القناة  نحو 

وادي ريغ ومت تعميقها وتو�صيعها عدة مرات يف 

ال�صنوات الأخرية من طرف �صركات جزائرية. 

املجاري  الرئي�صية وبعد جمع مياه  القناة  هذه 

 135 م�صافة  على  ال��واح��ات  ملختلف  اجلامعة 

ملنطقة  جماورة  اأخرى  مناطق  )من  كيلومرتا 

الفئة
امل�����زارع�����ون ال��ذي��ن 

يعانون من امل�سكلة

افتقارهم  ب�سبب 

اإىل �سبكة ال�سرف

ب�سبب نق�ش املوارد 

املالية

ب�������س���ب���ب غ���ي���اب 

لل�سبكة  ال�سيانة 

اجلماعية

ب�������س���ب���ب ن��ق�����ش 

ال���������س����رف ع��ن��د 

اجلريان

لأ�سباب اأخرى

٪العدد٪العدد٪العدد٪العدد٪العدد٪العدد

1376،47323،07323،07430،77215،3917،70ال�صغرى

4384،32716،2849،301330،231023،25920،94املتو�صطة

2062،5420210525630315الكربى

76761418،43911،842228،941823،681317،11املجموع

اجلدول 2 : توزيع املزارعني امل�ستجوبني ح�سب اأ�سباب �سعف ت�سريف املياه

امل�صدر: بيانات ال�صتجواب امليدان
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الدرا�صة(، تقوم ب�صبها يف �صط مروان الذي 

م    25 ب  البحر  �صطح   م�صتوى  عن  ينخف�ض 

ويقع �صمال �صرق منطقة الدرا�صة. )بن زيو�ض 

.�ض.2000( 

و�سائل مواجهة الظاهرة وم�ستوى 

�سيانة امل�سارف:

ال�صرف  اأ�صغال  من  الكثري  هناك  اأن  �صحيح 

من  تعاين  التي  املنطقة  واح��ات  يف  اأج��ري��ت  

هذه امل�صكلة، وفقا لطرق تقليدية يف الواحات 

الب�صاتني  يف  حديثة  بتقنيات  اأو  ال��ق��دمي��ة 

اجلديدة  خا�صة عندما يتم تنفيذها من قبل 

التي  املتعددة  امل�صاريع  خ��الل  من  احلكومة 

)حيث  ال��واح��ات  واإن�صاء  ترميم  اإىل  تهدف 

ل  نتائج  حتقيق  اأجل  من  كربى  مبالغ  اأنفقت 

تزال منخف�صة( ولكن ال�صعوبات تكمن اأكرث 

يف �صيانة  وكيفية اجناز  هذه امل�صارف.

�صنويًا  وال�صيانة  التنقية  جت��ري  اأن  فيجب 

اأول  عند  وقائي  نحو  على  منا�صبة،  وبطريقة 

تتم  حيث  امل��ي��اه.  رك��ود  اأو  للح�صائ�ض  ظهور 

جفافها   اأث��ن��اء  ال�صيف  ف�صل  خ��الل  ع���ادة 

لت�صهيل مهمة العمال. ولكن يف عينة درا�صتنا، 

وب�صرف النظر عن 3 ٪ من املزارعني الذين 

 ٪  13 و  مل�صاريفهم،  �صيانة  اأي���ة  ي��ج��رون  ل 

يجرون ال�صيانة كل 3 �صنوات اأو اأكرث )خا�صة 

ال�صرف  م�صكلة  اأن  حيث  ال�صغرى  الفئة  يف 

 83( امل�صتجوبني  غالبية  فان  ب�صدة(.  تطرح 

ال�صرف  �صبكات  ٪( ينظفون ويجرون �صيانة 

يف كل �صنة اأو كل �صنتني. 

هذه النتائج توؤكد اأن غالبية الفالحني هم يف 

عمليات  ع��دد  حيث  من  بها  املو�صى  املعايري 

قائمة  زالت  ما  امل�صكلة  كانت  ف��اإذا  ال�صيانة. 

وبدرجة من اخلطورة ذلك لأنها عادة ما تنفذ 

ب�صكل غري جيد. فمن يقوم بها عمالة الأ�صرة اأو 

موظفة اأحيانا ب�صكل يدوي با�صتعمال الأدوات 

بنظافة  الأك���رث  على  ت�صمح  ال��ت��ي  ال�صغرية 

وقائية. وهذا هو ال�صبب يف وجود اقنية يف كل 

وقد  والنباتات  بالرمل  م�صدودة  تقريبا  مكان 

قد  وامل�صكلة  الأحيان.  بع�ض  يف  متاما  تختفي 

الأولية،  باأنواعها،  امل�صارف  عمق  بقلة  تف�صر 

امللكية  ذات  الأخرية  والرئي�صية. هذه  الثانوية 

بالتوازي  متديدًا  اأو  تعميقًا  تتطلب  اجلماعية 

مع تو�صيع واحات النحيل. وهذا يتطلب التدخل 

هذه  مع  للتعامل  العمومية  للم�صالح  امل�صتمر 

العملية حتى ولو على ح�صاب املزارعني. 

الأ�سباب التي متنع الفالحني للت�سدي 

مل�سكلة ال�سرف:

 الأ�صباب التي متنع املزارعني للتعامل بفعالية 

يف  ومتعددة.  كثرية  تعد  ال�صرف  م�صكلة  مع 

اأول الأمر تاأتي م�صكلة ان�صداد �صبكة ال�صرف 

يعاين  حيث  والنباتات،  بالرمل  اأنواعها  بكل 

العينة.  اأفراد  28.94 ٪ من  امل�صكلة  من هذه 

ال�صيئة  الت�صاري�ض  ذات  النخيل  ب�صاتني  وتعد 

امل�صانة  غ��ري  ال�صرف  ل�صبكات  وامل��ح��اذي��ة 

وتاأتي  امل�صكلة.  ه��ذه  من  ت�صررًا  الأك��رث  هي 

اإخال�ض  ع���دم  م�صكلة  ال��ث��ان��ي��ة،  امل��رت��ب��ة  يف 

امللكيات  اأ�صحاب  )خ�صو�صا  الفالحني  بع�ض 

بع�ض  فيها  جند  قد  التي  واملجزاأة  ال�صعيفة  

ل  ال��ذي��ن  كليا(  اأو  جزئيا  م��ه��ج��ورا  النخيل 

ب�صاتينهم،  داخ��ل  ال�صرف  ب�صبكة  يهتمون 

ب�صاتني  يف  اجليد  ال�صرف  يعيقون  وبالتايل 

بها  �صرح  احلالة  منهم. هذه  القريبة  النخيل 

اأن  اإل  العينة.  اأفراد  23.68 ٪ من  من طرف 

18.43 ٪ من املزارعني امل�صتجوبني من العينة 

فان ال�صبب يرجع اإىل افتقارهم الكلي ل�صبكة 

ال�صرف كما اأن 14.47 ٪ لديها نظام �صرف 

يتطلب  تعميق اأكرث.

بينما يرجع ال�صبب الأ�صا�صي لنعدام ال�صيانة 

اإىل  العينة  اأف���راد  من   ٪  11.84 ل�  بالن�صبة 

و�صعوبة  والب�صرية  املالية  للموارد  الفتقار 

ذات  ب�صاتني  على  يدويا  املهمة  بهذه  القيام 

ت�صاري�ض �صعبة. عالوة على ذلك، فاإن 2.63 

اأقنية  �صيانة  يجرون  ل  العينة  اأف���راد  من   ٪

ال�صرف، لال�صتفادة من ارتفاع من�صوب املياه 

يف  ل�صيما  ال�صرف،  مبياه  نخيلهم  �صقي  يف 

فرتات ال�صيف. حتى لو كانوا يعرفون النتائج 

الوخيمة لهذه املمار�صة. واأغلبيتهم املطلقة من 

املزارعني الذين يعانون من نق�ض مياه الري.

الآثار املرتتبة على م�سكلة ال�سرف:

م�صكلة ال�صرف لها العديد من الآثار ال�صلبية 

املتزايدة على زراعة النخيل يف هذه املنطقة. 

ففي الواقع، العديد من اأ�صجار النخيل )1650 

ال�صرف.  نق�ض  ب�صبب  حتفهم  لقوا  قدما( 

كما اأن �صعود املياه توؤدي كذلك اإىل انخفا�ض 

املحا�صيل  ويف  النخيل  مردودية  يف  حم�صو�ض 

الأخرى ومتنع القيام بزراعات اأخرى بينية يف 

وعجز  خ�صائر  يف  تت�صبب  اأنها  كما  الواحات، 

كبري يف بع�ض الأحيان ت�صل اإىل ما يعادل 19 

٪ من اإجمايل رقم الأعمال لبع�ض املنتجني. 

حتى  اأو  ال�صيانة،  �صعف  فان  اأخرى،  وبعبارة 

غياب اأنظمة ال�صرف يف بع�ض احلالت، ي�صفر 

عن النتفاخ الدوري لطبقة املياه اجلوفية مما 

ال�صطح واىل اختناق  ارتفاعها على  اإىل  يوؤدي 

اجلذور وانت�صار الأع�صاب ال�صارة. من ناحية 

اأخرى، فاإن ارتفاع املياه يف بع�ض الأماكن ي�صجع 

عنه  ينجم  مما  الأم��الح،  وتركيز  تراكم  على 

التدهور امل�صتمر لنوعية الرتبة يف خ�صائ�صها 

اإىل  يوؤدي  وبالتايل،  الكيميائية،  و  الفيزيائية 

انخفا�ض الإنتاج يف الكمية والنوعية. 

املاحلة  املياه  عودة  عنه  ي�صفر  ال�صرف  ف�صوء 
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التخلي  على  ي�صجع  وبالتايل  ال��واح��ات،  اإىل 

لحقا على �صيانة �صبكات ال�صرف يف ب�صاتني 

النخيل املت�صررة، مما اأدى اإىل تو�صع  الظاهرة 

زيو�ض  )بن  بها.  املحيطة  النخيل  ب�صاتني  يف 

.�ض.2007(.

تكلفة عملية تنظيف و�سيانة اأقنية 

ال�سرف:

جدا  مكلفة  ال�صرف  اأقنية  تنظيف  عملية 

للمزارعني، فكل مزارع معني مب�صكلة ال�صرف 

وي�صتخدم العمال املاأجورين يف التنظيف ينفق 

12000دج يف املتو�صط. هذه التكلفة تكون اأكرب 

باأقل  تكون  ولكن   الكربى  الفئة  فالحي  عند 

الأوىل.  الدرجة  للمزارعني يف  بالن�صبة  اأهمية 

هذه  يف  العمالة  تكلفة  ارتفاع  اإىل  راجع  وهذا 

املنطقة التي تتطلب 600 دج يوميا يف املتو�صط، 

وتكلفة ا�صتئجار حفارة يفوق 2000 دج / يوميا 

يف املتو�صط. 

كبريًا  ع��ددًا  تتطلب  الأ�صغال  هذه  اأن  خا�صة 

املزارعني  بع�ض  ا�صطر  مم��ا  ال��ع��م��ال��ة،  م��ن 

 ٪ 12 و  املاأجورة.  العمالة  )43 ٪( ل�صتخدام 

لتنفيذ  ميكانيكية  اآلت  ل�صتئجار  املعنيني  من 

فقط   ٪ و23  الرئي�صية.  ال�صيانة  اأع��م��ال 

 22 اأن  حني  يف  الأ�صرية،  العمالة  ي�صتخدمون 

العمالة  اإىل  بالإ�صافة  ي�صتخدمون  منهم   ٪

العائلية اأيامًا قليلة من العمالة املاأجورة لإكمال 

العملية والتقليل من تكاليف العملية.

الرئي�صية  ال�صبكات  بتنظيف  يتعلق  فيما 

والثانوية، فالعملية كانت يف املا�صي تنجز من 

الأعراف  ح�صب  بع�صهم  مع  املزارعني  طرف 

التنظيمية ال�صابقة يف املنطقة. ولكن على مر 

التخلي عنها  العملية قد مت  فاإن هذه  ال�صنني، 

للتدخل يف  وال�صلطات وجدت نف�صها م�صطرة 

معظم احلالت على تقدمي امل�صاعدة العاجلة. 

اخلامتة:

م�صكلة �صعود املياه اجلوفية اإىل ال�صطح ونق�ض 

ال�صرف قد و�صعت العديد من ب�صاتني النخيل 

جدا،  متدهورة  و�صعية  يف  جامعة  منطقة  يف 

يف  امل�صتقبل.  يف  �صوءا  �صيزداد  الو�صع  وه��ذا 

غياب اأو عدم كفاية ت�صريف املياه الزائدة يف 

النمو،  انخفا�ض  اإىل  اأدى  مما  الب�صاتني  هذه 

وانخفا�ض كبري يف مردودية النخيل واملحا�صيل 

كبرية   مالية  خ�����ص��ارة  اإىل  وب��ال��ت��ايل  الأخ����رى 

نظام �صرف  اإن�صاء  فاإن  ومع ذلك،  للفالحني. 

مالية  اأع��ب��اء  يتطلب  �صنة،  كل  و�صيانته  فعال 

برمتها مما قد  املت�صررة  الواحات  كبرية على 

يقلل من اأداء وفعالية وخا�صة القدرة التناف�صية 

للمزارعني املعنيني يف ال�صوق واملكافحة الفعالة 

ملواجهة هذه الظاهرة تتطلب التنظيم وت�صافر 

جهود املعنيني، ولكن العمل يف تعاون مييل اإىل 

غالبية  اأن  اإل  الأخ����رية.  امل��دة  يف  النخفا�ض 

املت�صررين يعزفون على �صيانة �صبكات ال�صرف 

يف ب�صاتينهم ب�صبب عدم مبالة البع�ض و�صعف 

القدرة املالية للبع�ض الآخر. 
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