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 مخبرEVRNZAجامعة قاصدي مرباح ورقلة

تعاني والیة ورقلة وكغیرھا من والیات الجنوب الشرقي من مشكل صعود مستوى میاه الطبقة السطحیة 
حیة طإن إرتفاع مستوى میاه الطبقة الس،یاه الطبقة الجوفیة نحو الطبقة السطحیة الناجمة عن الضخ المفرط لم

:ظھور عدة مشاكل نذكر منھاإلىیؤدي 
تقھقر شبكة الطرقات-
تقھقر المنشآت نتیجة لتقھقر أساساتھا -
تقھقر منتوج النخیل -

ملیة تجدید في شبكة التزوید ع2008و2002لقد شھدت والیة ورقلة وفي خالل مدة وجیزة ممتدة ما بین سنة 
متر أي بما یعادل تجدید 39380متر وفي شبكة التطھیر تقدر ب 61660بالمیاه الصالحة للشرب تقدر  ب 

كیلومتر من شبكة الطرقات في الوالیة100حوالي كیلومتر من القنوات وبالتالي  القضاء على100
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صورة توضح ھبوط التربة تحت الطریق

صورة توضح عملیة تجدید قناة التطھیر في وسط الطریق

حیة في حوض ورقلة بشكل كبیر وما تتمیز بھ من تواجد عناصر كیمیائیة إن إرتفاع مستوى میاه الطبقة السط
)الكلور مثل 

Cl البیكربونات و ل /مغ185000الذي یصل تركیزه كحد أقصى في بعض المناطق الى (
(


3HCO )السولفات ول /مغ655الذي یصل تركیزه كحد أقصى في بعض المناطق الى (

2
4
SO الذي یصل (

لھا تأثیر سلبي على دیمومة المنشآت المنجزة من ل /مغ115000تركیزه كحد أقصى في بعض المناطق الى 
البورتالندیت وناتجة من تواجد ھذه العناصر الكیمیائیة الخرسانة وذلك نتیجة التفاعالت الكیمیائیة ال

2)(OHCa وسیلیكات الكالسیوم الممیھHSC المشكلین للخرسانة.
صعود میاه الطبقة الحرة و أثرھا على شبكة الطرقات و الھدف من ھذه المداخلة ھو تسلیط الضوء على ظاھرة

.إلى الطرق الخراسانیة كبدیل للطرق الكالسیكیةإمكانیة اللجوء
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الماء ھو من أعدى أعداء الطریق بحیث عند تسربھ إلى الطبقات المكونة لجسم الطریق فانھ یؤدي إلى تآكل 
ھذه األخیرة، وعلیھ یشكل تصاعد میاه الطبقة الحرة الي مستوى جسم الطریق خطرا یتھدد الخصائص 

بحیث یصبح غیر قادرة على تحمل القوى الخارجیة االتیة من المركبات خاصة الثقیلة المیكانیكیة لجسم الطریق 
.منھا

إن تواجد الماء بشكل مستمر في جسم الطریق یؤدي كذلك إلى ذوبان التربة الملحیة باإلضافة إلى مجموعة من 
.التفاعالت الكیمیائیة المصاحبة لھذه الظاھرة

قوى االحتكاك الخارجیة العمودیة منھا و الدور الذي تلعبھ في تحملالزفتیة  بالرغم منالسیر إن طبقة
المماسیة، تلعب كذلك دورا مھما في حمایة الطبقات التحتیة من العوامل الخارجیة كمیاه األمطار إال إنھا غیر 

.كافیة لحمایتھا من المیاه الصاعدة
إن البحث عن بدائل جدیدة إلنشاء الطرقات لتحاشي ظاھرة انخساف الطرقات جراء التسریبات المائیة أو 

) من الخرسانة المسلحة (تصاعد میاه الطبقة الحرة أصبح من الضرورة بمكان، و قد تكون الطرقات الصلبة 
.لیس بمنئي من تأثیرات المیاه الصاعدةاألخربدیال مھما و مكلفا لكنھ ھو 

التجربة بعد ولكن ھاإن الطرق الخراسانیة كبدیل للطرق الكالسیكیة فى حوض ورقلة یعد فكرة رائدة لم تحن ل
.نوعیة الخرسانة األساسات و دیمومتھا في حوض ورقلةقارنةمبنجا عتھامن مدى التنبؤیمكن 

:التوصیات
موقعھا العمراني والصحیة في النسیج إعطاء أھمیة أكبر للتصمیمات الخاصة بشبكات التوصیلضرورة -1

.من الطریق لتفادي التعدي علیھا إلى أقل االحتماالت
للتقلیل من تسربات شبكات الصرف الخاصة بالشبكات المختلفةبنوعیة االنجازاتءضرورة االعتنا-2

.الصحي والتوصیل بالمیاه الصالحة للشرب
.إلى الخنادق الجانبیة لمیاه الرشحباإلضافةة تحت جسم الطریق رورة التأكید على أھمیة الطبقات العازلض-3
أخذ بعین االعتبار أن بللطرقات الكالسیكیة البد منطرح بدیل الطرق الخراسانیة في حوض ورقلة -4

عدوانیة التربة و میاه الطبقة المائیة الحرة باإلضافة إلى الخصائص المیكانیكیة للتربة و ظاھرة الھبوط 
.لي لھاالتفاض

المراجع 
)2009إلى1985(بین وثائق المتابعة الخاصة بمدیریة الري لوالیة ورقلة-

- Etudes D'assainissement Des Eaux  Résiduaires, Pluviales Et D'irrigation. Mesures
Complémentaires De Lutte Contre La Remontée De La Nappe Phréatique (mission II-
Investigations, essais de pompage et bilans d’eau, établissement des cartes piézométriques,
diagnostic des captages d’eau et mesures de réhabilitation, de protection des ressources en eau
(juillet 2002)

2007) دراسة جیولوجیة(ظاھرة تصاعد المیاه بحوض ورقلة " : مذكرة تخرج ل مھندس دولة لغریب عبد العزیز بعنوان -
جامعة ورقلة

- Système aquifère du Sahara Septentrional. Observatoire du Sahara et du Sahel (OSS) Octobre 2003
- Etude du Plan Directeur Général de Développement des Régions Sahariennes – Ministère de
l’Agriculture et de la Pêche C.D.A.R.S. /Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris, C.I.G
(ARMINES) 1999)
- O. Francy. «Modélisation de la pénétration des ions chlorures dans les mortiers partiellement
saturés en eau».Thèse, Laboratoire Matériaux et Durabilité des constructions, INSA-UPS,
Toulouse, et Laboratoire Central des Ponts et Chaussées, Paris, 1998.
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