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مقدمة

إن إحدى الرهانات الكبيرة التي ستواجهها اإلنسانية خالل هذه األلفية اجلديدة هي دون 
شك التسيير املستدام ملوارد املياه مقابل الطلبات الضاغطة لسكان يتزايدون باستمرار. 
البلدان اجلافة وشبه اجلافة  فاالحتياجات مضاعفة واملوارد محدودة. ويعتبر الوضع في 

أكثر تعقداً نظراً للتقلبات املناخية. 
املاضية فقد قامت العديد من احلكومات واملؤسسات الدولية  وخالل الثالثني عاماً 
واملتخصصة بوضع برامج ومشاريع ضخمة تهدف إلى تشجيع احملافظة على موارد املياه 
وتعبئتها واستغاللها بالشكل األمثل. إن احلفاظ على الوضع اجليد للمنشآت التي مت 
إجنازها في هذا اإلطار هو ضمان لفاعلية هذه املنشآت ولبلوغ األهداف التي مت تشييد 
الروتينية  الصيانة  والسيما  عنها  غنى  ال  صيانتها  فإن  ولذا  أجلها.  من  املنشآت  تلك 
البسيطة، والتي هي الوحيدة القادرة على منع التطور السيئ لألضرار الثانوية وجتنب 

التدخالت الثقيلة واملكلفة. 
الريف  لسكان  املؤمن  احلصول  فإن  الزراعية  للتنمية  الدولي  للصندوق  وبالنسبة 
تقليل  للتنمية خاصًة هدف  األلفية  أهداف  لبلوغ  أمر أساسي  املياه هو  الفقراء على 
نصف نسبة األشخاص الذين يعيشون حتت دائرة الفقر املدقع واجلوع بحلول عام 2015. 
وفي املناطق اجلافة وشبه اجلافة ميول الصندوق ويدعم العديد من املشاريع التي حتتوي 
املشاركة  الصندوق  يشجع  اإلطار  هذا  وفي  املائية.  املوارد  بإدارة  صلة  ذات  تدابير  على 
املنشآت  كل  إدارة  وبالتالي  املوارد  هذه  إدارة  في  الفقيرة  الريفية  للمجموعات  الفّعالة 

التي تتيح لهم فرصة استغاللها. 
الثقيلة للمنشآت على كاهل املستفيدين منها  إلقاء مسؤولية الصيانة  ال ميكن 
وذلك نظراً ألسباب بديهية كالتكلفة املادية العالية لهذا النوع من الصيانة ومستوى 
التأهيل التقني الضعيف للمستفيدين. وباملقابل فإن الصيانة الروتينية البسيطة هي 
من صميم مسؤولياتهم. ومع ذلك فإنه يجب توفير املعلومة التقنية األساسية لهم 

حتى يتمكنوا من لعب الدور املناط بهم في هذا اجملال. 
بالتعاون  بالصندوق  التقنية  واملشورة  السياسات  شعبة  فإن  املنظور  هذا  ومن 
الريفية  للمنظمات  املوّجه  الدليل،  هذا  ينشر  والوسطى  الغربية  أفريقيا  قسم  مع 
واجملموعات القروية. إن هذا الدليل الذي يعتمد على حصيلة واسعة ملمارسات وخبرات 
وأفكار العديد من اخلبراء، يقدم مناهج وتقنيات تتميز بالبساطة، والوضوح، والتشاركية 
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وقلة التكلفة في آن واحد. تهدف هذه املناهج والتقنيات إلى التعرف على األضرار التي 
قد حتدث للسدود الصغيرة، ومعاجلتها وإصالح أكثرها شيوعاً. 

إن هذا الدليل يتناول بتعمق أكبر إصداراً سابقاً كانت قد قامت بنشره في العام 
الفرنسي.  التعاون  من قسم  بدعم  والبيئة  الريفية  للتنمية  املوريتانية  الوزارة   2001
مراجعة  على  بنيت  والتي  اعتمدها  التي  الصيانة  مبنهجية  الدليل  هذا  ويتميز 
لقد  احمللية.  والتحديات  املشكالت  مع  تالؤماً  أكثر  تصبح  لكي  وإكمالها  السابقة 
أن  إال  مبوريتانيا،  الصغيرة  الفيضية  السدود  صيانة  لتسهيل  الدليل  هذا  تطوير  مت 
أخرى  بلدان  في  واستخدامها  نطاقها  توسيع  ميكن  يحتويها  التي  واملناهج  املبادئ 
باملنطقة حيث أن هذا اإلصدار اجلديد يهدف أيضا إلى تعريف أوسع بتقنيات متابعة 

وصيانتها.  الصغيرة  السدود 
صيانة  بقضايا  املهتمني  الفاعلني  لكل  فائدة  ذا  الدليل  هذا  يكون  أن  إذن  نتمنى 
الريفية  والتجمعات  والتعاونيات  اجلمعيات،  تلك،  من  األول  املقام  وفي  املائية،  املنشآت 
في  مساهمتنا  خالل  ومن  ذلك،  إلى  وإضافة  املائية.  املنشآت  هذه  إدارة  عن  املسؤولة 
استمرارية هذه املنشآت املؤسسة في إطار مشاريع نقوم بتنفيذها مع حكومات الدول 
ومع املستفيدين، نتمنى أيضاً أن نتوسع أكثر في حتقيق أهدافنا في زيادة األمن الغذائي 

واحلد من الفقر في موريتانيا وفي الدول األخرى التي نعمل فيها مع شركائنا. 

أدولفو بريزي
مدير

شعبة السياسات واملشورة التقنية

إيد دو ويلبوا
مدير

شعبة أفريقيا الغربية والوسطى
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مدخل

إن موريتانيا بلد تغطي معظم أراضيه مناطق جافة، ومع ذلك يوجد فيه أكثر من 400 
سد صغير يستخدم معظمها في الزراعة الفيضية التي تتم عن طريق زراعة شتالت 

في األراضي املبللة بعد إفراغ مياه حوض السد متاماً. 
إن عمليات املتابعة والصيانة الروتينية البسيطة لهذه املنشآت هامة جداً لسالمة 
هذه السدود واستمرارها عبر الزمن. وبالفعل فإن هذا األمر ال غنى عنه للحيلولة دون 
العمليات  إن هذه  ومكلفة.  ثقيلة  تدخالت  تتطلب  والتي  األكثر خطورة  األضرار  وقوع 
قليلة التكلفة وال تتطلب مهارات تقنية معينة، لكنها تتطلب حداً معيناً من املعرفة 

األساسية وهذا هو ما يتضمنه هذا الدليل بالتفصيل مع رسوم توضيحية بسيطة. 
يتكون محتوى هذا الدليل من جزئني: جزء أول مخصص ملراقبة السد والتي تهدف 
إلى الكشف بسرعة عن األضرار التي قد تلحق باملنشآت، وجزء ثان مخصص لتقنيات 
الصيانة الروتينية البسيطة. وهاتان املهمتان تقعان على عاتق املستفيدين من املنشآت 

املائية وهم املستهدفون بهذا الدليل بشكل خاص. 
ونظراً ألهمية هذه املسألة، فإن الصندوق الدولي للتنمية الزراعية أقدم على إصدار 
السدود  أمد استغالل  إطالة  املستفيدين على  دليالً ملساعدة  تعتبر  التي  النشرة  هذه 
يزداد دائما ِغنى ً من خالل  بأنفسهم. ونرجو بالطبع أن يكون هذا الدليل مرجعاً حيوياً 

اخلبرة العملية ملستخدميه. 
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السد: . 1 مراقبة 
السدود  املستفيد من منشآت  دور 

حتديد املسؤول عن السد
عادة ما يكون املستفيد من السد مجموعة قروية، وهي عبارة عن كيان بوسعه أن يتميز 
تقليدي  مسؤول  سلطة  حتت  بسيط  جتمع  من  ابتداًء  التنظيم،  من  متفاوتة  بدرجات 

وصوالً إلى جمعية يحكمها نظام أساسي ونظام داخلي. 
إن الشرط األول للمتابعة اجليدة لصيانة أي سد هو أن يكون املستفيد منه محدداً 
وأن يتم تعيني املسؤول عنه. ومن البديهي أنه ال ينبغي أن يشغل هذا املسؤول منصب 
واألمثل  وأن يشغلها بجدية،  اهتمامه  املهمة كل  يولي  أن  ممثل فقط، بل يجب عليه 
هو أن يتم توقيع عقد مع اجملموعة املستخدمة للسد عند البدء في تشييده. يوضح 
أن  ينبغي  كما  وصيانتها.  املنشآت  مراقبة  مجال  في  اجملموعة  مسؤولية  العقد  هذا 
بتصميم  اخلاصة  األولى  اخلطوات  منذ  املشرفني  أو  واملشرف  املستفيدين  إشراك  يتم 

وتنفيذ املشروع. 
إن مهمة املراقبة والصيانة التي تقع على عاتق املستفيد من السد تتطلب مهارات 

تقنية بسيطة. لكنها تتطلب أساساً االنتباه، والدقة واالستمرارية. 
تعتمد املراقبة كما هي معرفة في هذا الدليل على ثالثة إجراءات أساسية: 

y  .املعاينة الروتينية
y  .املعاينة في مواسم الفيضانات
y  .تدوين املالحظات في سجل ملتابعة السد

املعاينة الروتينية
أو ضرر جديد  أي ظاهرة  السريع عن  الكشف  إلى  للسد  املنتظمة  املعاينة  تهدف هذه 
قد يطرأ على منشآت السد، والذي من شأنه أن يؤثر عليها، ومن ثم متابعة تطور تلك 
الزيارات في مواسم األمطار وخاصًة عندما  زيادة تكرار  بالطبع  الظواهر واألضرار. يجب 
يكون السد ممتلئاً. وفي هذه احلالة فإننا ننصح بالقيام بزيارة مرة كل أسبوع. كما يتعني أن 
تتم هذه الزيارات بصورة منهجية بعد كل فيضان )انظر املقطع في الصفحتني 9 و10( وأن 

تتم بتواتر أكبر عند مالحظة أي ظاهرة قد تكون مقلقة. 
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وال شك أن أفضل من يقوم بهذه املعاينة هو املستفيد الذي غالباً ما يعيش قرب 
السد، ويجب أن تتضمن هذه املالحظات كالً من النقاط التالية: 

مسائل يجب معاينتها في السدود عموماً
y  من األمتار  عشرات  بعد  على  ذلك  كان  وإن  حتى  املياه،  تسرب  تطور  أو  ظهور 

السفلي؛  اجلانب 
y  انسداد منشآت التصريف أو التفريغ بواسطة أجسام طافية؛
y ًاختالل في كتل حماية أحواض التبديد؛ وأيضا
y  .تراكم الكثبان الرملية على املنشآت

مسائل يجب معاينتها على الردميات الرملية
y  تسّرب عند سفح اجلانب السفلي للسد: حتديد أي اندفاع محتمل حلبيبات التربة

والذي ميكن أن يتميز بظهور انسياب مياه وحلة؛
y  حفر الشروخ على الواجهات1 العلوية والسفلية؛
y  ظهور منخفضات على قمة السد؛
y  تشقق قمة السد؛
y  :السفلي اجلانب  في  األحيان  بعض  في  أو  العالية  في  احلماية  حجارة  في  اختالل 

تزحزح احلجارة عن موضعها، أو انفصالها أو انهيارها؛ 
y ًوجود أشجار أو شجيرات على جوانب السد أو بالقرب من سفح اجلانب السفلي؛ وأيضا
y  احليوانات جحور  أو  القطعان،  مرور  بسبب  حتدث  )أضرار  احليوانات  تسببها  أضرار 

املتوحشة، إلخ.(. 

مسائل يجب معاينتها على اخلرسانة والطوب
y  تشققات على الطالءات، خاصًة على األجزاء العالية من قنوات التفريغ؛
y  انفصال الطالءات و/أو الفواصل؛
y  ظهور شقوق عميقة في كتلة املنشآت؛
y  ظهور شقوق على اجلدران الواقية2 املشيدة؛
y  بروز تسربات ورشوح؛
y ًتعرية حديد اخلرسانة املسلحة؛ وأيضا
y  .)انفصال املنشآت اخلرسانية والردميات )خلف اجلدران الفاصلة3 بصفة رئيسية

العلوية والسفلية.  1 الواجهات هي األجزاء السطحية من اجلوانب 
اجلدار الواقي هو حماية واقية جلوانب السد مكون من كتل الصخور.  2
اجلدار الفاصل هو جدار يفصل بني منشأة من اخلرسانة والردميات.  3
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مسائل يجب معاينتها على منشآت املتاريس
y  بروز مناطق تآكل في أسالك السياج؛
y  تقّطع أسالك السياج؛
y  منو الشجيرات على منشآت املتاريس؛
y  االنخفاض املفرط في بعض األجزاء؛
y  تشوه عام؛
y  خلو منشآت املتاريس من حجارتها )بسبب انفصام األقفاص أو تقلص أقطار الكتل

الصخرية الناجت عن التلف أو التكسر(؛ وأيضاً
y  .انفصال منشآت املتاريس والردميات

مسائل مختلفة
y  اضمحالل ألواح4 السكر ملنشآت التفريغ؛
y  وضعية األجزاء املعدنية: اجلسيرات، الزالقات، إلخ.؛
y ًوجود آبار تقليدية "عقلة"5 بالقرب من السد؛ وأيضا
y  .تدهور أسوار احلماية احملتملة

املعاينة خالل الفيضانات
يتعرض السد ألعلى مستوى من األخطار خالل فترة الفيضانات التي تتزامن مع موسم 
التدفقات عبر  وتزداد بغزارة  املياه  يرتفع منسوب  الفترة  فإنه خالل هذه  األمطار. وفعالً 
املصبات، وتسيل املياه على جوانب السد. وعليه، فإنه يتعني تكثيف املعاينة مما يتطلب 

تواجد املستفيد بشكل مستمر ومركز. 
ومتكن هذه املعاينة خالل فترة الفيضانات، وخاصة خالل تشغيل منشآت تفريغ املياه، 
من احلصول على العديد من املعلومات، إال أن هذه املعاينة قد ال تكون دائماً ممكنة، إذ أن 

بعض الفيضانات قد حتدث ليالً. 
وبلغة  التالية  العناصر  تدوين  ممكناً،  ذلك  كان  كلما  الضروري،  من  فإنه  ذلك،  ومع 

مبسطة على سجل السد: 
y  اجلدران على  أو  الليمنيمتري6  املقياس  على  قراءته  )ميكن  للمياه  منسوب  أعلى 

الفاصلة7(. 
y  .)مدة الفيضان )مع تواريخ وساعات البداية والنهاية

ألواح من اخلشب أو مقاطع معدنية توضع مترادفة لتسد منشأة التفريغ.  4
آبار تقليدية يتم حفرها قرب قاع الوادي.  5
مقياس مدرج يساعد على قراءة مستوى املاء على حوض السد.  6
جدران خرسانية تفصل الردمية الترابية عن منشآت تفريغ املياه أو منشآت التفريغ.  7



10

من املناسب أيضاً القيام مبعاينة منتظمة بعد الفيضان يتم فيها التركيز على النقاط 
التالية: 
y  وأغصان فروع  تكدس  املياه:  وصلته  مستوى  أعلى  حتديد  على  تساعد  التي  اآلثار 

الشجر، اآلثار على املقياس الليمنيمتري أو على اجلدران اخلرسانية )احلرص على عدم 
اخللط بني آثار هذه الفيضانات وآثار الفيضانات السابقة(؛ 

y  التعرف على أي طفح8 محتمل فوق قمة املنشأة: يجب القيام باملعاينة على قمة
املنشأة وعلى اجلانب السفلي للردمية؛ 

y  ،األساس منطقة  وتعرية  االجنراف  خاصة  التبديد؛  وحوض  التفريغ  منشأة  حالة 
التفاف املياه حول اجلدران الفاصلة، إضافة إلى انحراف غير طبيعي لبعض األجزاء 

مقابل أجزاء أخرى )هبوط، انزالق، إلخ(؛ 
y  أو السياج  أسالك  انفصام  مفرط،  تشوه  املتاريس:  منشآت  على  مختلفة  أضرار 

األربطة، التعرية؛ 
y  حفر أو تعميق الشروخ الناجتة عن سيالن املياه على جوانب السد )خاصًة اجلانب

السفلي(؛ 
y  .ًظهور تسربات جديدة أو زيادة ملحوظة في التسربات املوجودة أصال

يجب تدوين كل هذه املالحظات على سجل السد )انظر الشكل 1(. وميكن للمستفيد 
أن يقوم بنفسه بإصالح األضرار الناجتة إن لم تكن خطيرة للغاية. أما إن كانت شديدة 

اخلطورة فعليه إبالغ اجلهات اخملتصة في أسرع وقت ممكن. 

املتابعة الهيدرولوجية للخزان
إن متابعة كمية املياه في اخلزان ال تتطلب سوى مقياس ليمنيمتري، إذ أن القياس يتم 

ببساطة بقراءة مستوى املياه على سلم املقياس. 
إن لم يكن املشروع قد أجنز املقياس الليمنيمتري مسبقاً، فمن السهل صنعه بطريقة 
غير معقدة. ميكن استخدام قطعة من أنبوب مطاط من نوع فوليفينيل كلورايد قطرها 
ويتم  )متر(.  للطول  آلة مقياس  بواسطة ملون ومبساعدة  بعناية  تدريجها  يتم  مم،   100
تثبيتها عمودياً عند سفح اجلانب العلوي بواسطة املالط. ويفضل هذا النوع من األنابيب 

على أنابيب احلديد ألن هذه األخيرة قد تصدأ فتصبح كتابة التدريج غير مقروءة. 

يطفح السد عندما تتدفق املياه التي يحتويها من فوق القمة. هذه الظاهرة ميكن أن تكون مدمرة.  8
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بصفة  السد  تعبئة  متابعة  املستفيد  يستطيع  الليمنيمتري  املقياس  بفضل  إذن 
منتظمة، فيتحكم بصورة أفضل باخلزان. وميكن استخدام جزء من سجل السد )انظر 
الشكل رقم 1( أو دفتر خاص لتدوين القياسات، منذ بداية موسم األمطار وحتى إفراغ 
تقدير  فيمكن  يدوياً،  كان  وإن  حتى  الليمنيمتري،  املقياس  توفر  استعصى  وإن  احلوض. 
مستوى املياه عن طريقة متابعة آثارها على اجلدران الفاصلة في جانبي منشأة التفريغ. 
باإلضافة إلى املقياس الليمنيمتري فإنه من األفضل وضع جهاز قياس املطر للحصول 
على معلومات حول املعطيات اخلاصة بتساقط املطر. وميكن للمستفيد تسليم هذه 
املعلومات للمندوبية اجلهوية أو للقسم الهيدرولوجي التابع للوزارة، وبذلك يسهم في 

تطوير املعرفة في هذا اجملال. 

مسك سجل السد
ميكن اقتناء دفتر بسيط من 200 صفحة ليحل محل سجل ملتابعة سد صغير مبوريتانيا. 
البيانية  الرسوم  تنفيذ  من  للتمكن  صغيرة  مربعات  ذات  صفحات  اختيار  ويفضل 
هذا  بتحديث  يقوم  أن  السد  مراقبة  عن  املسؤول  على  ويتعني  بسهولة.  البسيطة 

السجل بانتظام، وعليه احملافظة على تسجيل املسائل التالية بصفة خاصة: 
y  عرض املعاينات الروتينية )مع إمكانية استخدام مصطلح "ال شيء يذكر" إن لم

يتم مالحظة أي أمر يستحق التدوين خالل الزيارة(؛ 
y  عرض املالحظات خالل فترة الفيضانات؛
y  تسجيل املقاييس الهيدرولوجية، إن لم تكن موثقة مبستندات معينة )استمارات

أو دفتر(؛ 
y  حتديد( التعبئة  ملستوى  حد  أقصى  للحوض:  الزراعي  االستغالل  حول  معلومات 

التاريخ واملستوى(، تاريخ بداية ونهاية التفريغ، تاريخ بداية الزراعة، أنواع احملاصيل، 
واملشاكل التي متت مواجهتها؛ 

y  التاريخ اخلاص بكل أعمال الصيانة، ووصفها وحتديد اإلصالحات التي مت القيام بها
في السد واملنشآت امللحقة به؛ وأيضاً

y  احملاضر املؤرخة لزيارات مندوبي األقسام التقنية للمشاريع أو موظفي الدولة، مع
ذكر أسماء وتوقيعات املشاركني. 
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تتم  التي  اإلصالحات  وعلى  وصيانته،  متابعته،  على  حياً  شاهداً  السد  سجل  يعتبر 
عليه وعلى االستخدامات املرتبطة به. وإذا ما مت تسجيل البيانات بدقة وانتظام، فإن 
هذا السجل سيسهل كل هذه العمليات وعليه فإنه يسهم في إطالة أمد املنشآت. 
ولذا فإننا ننصح كل املستفيدين السدود أن يقتنوا سجالً من هذا النوع وأن يحافظوا 

على مسكه باستمرار. 

الشكل 1
مثال لصفحة سجل لسد صغير
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البسيطة. 2 الروتينية  الصيانة 

يُعد التقصير في الصيانة أحد أهم أسباب تدهور ودمار السدود في موريتانيا. وقليالً ما 
يتم القيام بأعمال الصيانة الروتينية البسيطة رغم سهولتها. وجتدر اإلشارة إلى أن هذه 
الصيانة عامل أساسي لضمان إطالة استدامة منشآت السدود. وال يسعنا هنا إال أن 

نوصي بإحلاح على ضرورة القيام بأعمال الصيانة بأقصى دقة ممكنة. 
كان  وإن  حتى  إصالح،  كل  إحالة  عليه  يترتب  الذي  املوقف  نشجب  أن  أيضاً  ويجب 
هامشياً، إلى السلطات احلكومية. ولقد ذكرنا في بداية هذا الدليل أن موريتانيا يوجد 
كل  تلبي  أن  إدارية  مصلحة  ألي  ميكن  ال  أنه  البديهي  من  فإنه  وعليه  سد،   400 فيها 

استدعاء للذهاب إلى كل من هذه املنشآت في حالة تضررها. 

تصيب  التي  البسيطة  لألضرار  إصالح  عن  عبارة  البسيطة  الروتينية  الصيانة  تُعتبر 
املنشأة وذلك في أسرع وقت ممكن، وقبل أن تتحول هذه األضرار إلى أخرى أخطر منها قد 

تهدد سالمة السد. ولذا فإن هذه املهمة تعد من صميم عمل املستفيد من املنشأة. 
لم نتطرق للصيانة الكبيرة في هذا الدليل إذ أنها تقع على عاتق السلطات اإلدارية 
التي يتعني عليها أن تسارع بإرسال مهندس مختص للموقع. ويحدد هذا األخير الدراسات 

واألعمال التي يجب القيام بها، تشخيص وتقييم الوضع في املوقع. 
نخصص الفقرات التالية للوصف التفصيلي لألعمال التي ميكن للمستفيد القيام 

بها وهي: 
ترميم الشروخ؛  1.
ردم احلفر الواقعة على قمة السد؛  2.
صيانة احلمايات احلجرية؛  3.
التخلص من النباتات الشجرية؛  4.
صيانة سطح اخلرسانة والطوب؛  5.
إصالح املتاريس؛  6.
صيانة وإصالح منشآت التفريغ؛ وأيضاً 7.
مكافحة األضرار الناجتة عن احليوانات.  8.
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كيف نرمم الشروخ؟
ميكن أن تظهر هذه الشروخ على جانبي السد، لكنها حتدث أكثر في اجلانب السفلي 
هذه  وحتدث  اآلخر.  اجلزء  من  حماية  أقل  يكون  ما  عادة  الغالب  في  اجلزء  هذا  أن  إذ 
الشروخ بسبب سيالن مياه األمطار على هذه املنشآت. ثم تتطور هذه الظاهرة ذاتياً 
إذ أن الشروخ حتتفظ باملياه السائلة فتتعمق أكثر فأكثر بعد كل موسم مطر جديد. 

ولذا فإنه من الضروري القيام بتدخل مبكر. 
يتم ترميم الشروخ على مرحلتني: 

y ًردم الشرخ بعينه؛ وأيضا
y  .القضاء على السبب الذي أدى إلى ظهور هذا الشرخ

إن ظهور شرخ على سد ترابي عادة ما يحدث بسبب وجود نقطة منخفضة في قمة 
السد الترابي يتركز فيها سيالن مياه األمطار. لكن الشروخ قد تظهر أيضاً في الردميات 
التي كانت عملية دك األرض فيها ضعيفًة أو بسبب التفاف املياه حول منشأة خرسانية 

شروخ سببها سيالن مياه 
األمطار على السد.

إن لم يتم التدخل، فسرعان 
ما تصبح الشروخ أكثر اتساعاً 

وعمقاً.
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التدخل  األحيان  معظم  في  يتم  وقد  باخلصوص(.  التفريغ  ملنشأة  الفاصلة  )اجلدران 
أجل تدعيم  وذلك من  الشرخ نفسه  أوسع من منطقة  بالصيانة في مناطق  والقيام 

األجزاء احمليطة به مباشرًة. 

خطأ يجب جتنبه
يجب أن ال يتم ردم الشرخ كلياً باحلجارة إذ أن مياه األمطار ستتسرب من بينها وسيستمر 
تدريجياً  استقرارها  تفقد  احلجارة  فإن  وبالنتيجة  حولها.  من  احلفر  في  السيول  جريان 

فتتدحرج نحو أسفل املنحدر، تاركة وراءها شرخاً أكبر من سابقه. 

منهج يستحسن تطبيقه
y  أوالً توسيع الشروخ بواسطة معول إلعطائها مقطعاً على شكل هندسي ملربع

شبه منحرف )الشكل 2(؛ 
y  ًتنازليا تتدرج  أحجام  ذات  احلجارة  من  مكونة  األسفل  للجزء  تثبيت  منشأة  وضع 

كلما اجتهنا من األسفل نحو األعلى؛ 
y  طبقات حسب  وضعها  يتم  الوعني(  احلشو  نوع  )من  الترابي  احلشو  مبواد  الردم 

ولتسهيل  بشدة؛  يدوياً  دكها  ويتم  سنتيمترات   10 منها  كل  سماكة  أفقية 
وكذلك  الترابي  احلشو  ملادة  اخلفيف  الترطيب  إلى  اللجوء  ميكن  العملية  هذه 
لقاع الشرخ حتت الطبقة األولى. وتوجد طريقة يدوية سريعة ملعرفة ما إذا كان 

منسوب رطوبة األرض املضغوطة مناسباً: 
أخذ كرة من الطني الرطب في اليد، كما هو موضح في الرسم 3؛  -
ثم يتم عجنها والضغط عليها؛  -

الشكل 2
مبدأ إصالح الشرخ )مقطع طولي(

جانب السد األصلي

املضغوط الوعني  احلشو 

األصلي  القاع 
للشرخ

املادة اخلشنة

اجلزء  تثبيت 
بالدبش األسفل 
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إن كانت التربة قابلة للتفتت ولم يكن شكل الكرة متماسكاً، وإن تفتتت إلى  -
عدة قطع صغيرة عند إسقاطها، فهذه العينة جافة أكثر من الالزم بالنسبة 

لنجاح عملية دك هذه املادة كما ينبغي؛ 
إن كانت الكرة طيعة وتتفتت إلى عدة قطع كبيرة فقط عند إسقاطها فيكون  -

منسوب املاء مناسب إلجناح عملية الدك؛ 
إن تعذر تشكيل الكرة حتت ضغط اليد، وإن لم تتفتت عند إسقاطها، وإن تركت  -

آثاراً رطبة على األصابع، فهذا يعني أن منسوب املياه أكثر من الالزم للتمكن من 
إجناح عملية الدك. 

y  القضاء على مسبب الشرخ: ردم أي نقطة قد تكون منخفضة واقعة على قمة
السد أو إنشاء قناة صغيرة من اإلسمنت في منطقة جتمع سيالن املياه. 

عندما ينتهي اإلصالح، يجب أن تتخذ جوانب السد شكلها وانتظامها األصلي من أجل 
جتنب حدوث أي شرخ جديد في املنطقة اجملاورة للموقع املرمم. 

املعدات الضرورية
y منقلة يدوية أو اثنتان لنقل املواد )قد تفي السالل أيضاً بالغرض(؛
y  مجرفات ومعاول؛
y ًمدكة يدوية مكونة من كتلة حديدية مسطحة موصولة مبقبض خشبي؛ وأيضا
y  .دلو لرش املواد الترابية

الشكل 3
اختبار يدوي بسيط لتحديد نسبة املاء باألرض
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معدات ضرورية لسد الشروخ 
الصيانة(:  أعمال  )وملعظم 

مدكة يدوية1 
منقلة يدوية2 
مدمة3 
مجرفة4 
دلو5 
معول6 

يجب إعادة تشكيل الشرخ أوالً 
وذلك من خالل إعطائه مقطعاً 

على شكل هندسي منتظم 
ملربع شبه منحرف.

للجزء  تثبيت  وضع منشأة 
األسفل مكونة من حجارة 

ذات أحجام تتدرج تنازلياً كلما 
اجتهنا من األسفل نحو األعلى.

3

2

5

6

4
1
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الردم مبواد احلشو الترابي )من 
نوع احلشو الوعني( يتم وضعها 

أفقية سماكة  حسب طبقات 
10 سنتيمترات. كل منها 

الدك بواسطة مدكة يدوية
ترطيب خفيف ملواد الردم 

وكذالك ألسفل الشرخ.

يجب القضاء علي مسبب 
الشروخ: دك املواد في النقاط 

املنخفضة من قمة السد.
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كيف نردم احلفر الواقعة على قمة السدود؟
يجب ترميم احلفر املوجودة على قمة السد بسرعة إذ أنها قد تصبح نقاط جتّمع للمياه 
وميكنها أن تتسبب في شروخ على جوانب السد. تتكون هذه احلفر في العادة بسبب 

مرور األشخاص أو احليوانات ويجب أن يتم منع ذلك املرور )انظر الصفحات 31-29(
ينصح باتباع اخلطوات التالية لردم هذه احلفر: 

y  توسيع محيط احلفرة من أجل إعطائها شكالً هندسياً على صفة مربع ذي أضالع
منتظمة، وجوانب على شكل سطوح مستقيمة جداً، وقاع أفقي؛ 

y  رش قاع احلفرة )دون إفراط(؛
y  الدك بواسطة مدكة يدوية على طبقات من احلشو الترابي، ذات سماكة أقصاها

10 سنتيمترات، مع التنبه لنسبة املياه في هذه املواد )كما هو مبني في عملية 
ترميم الشروخ يرجى مراجعة الفقرة في األعلى(؛ 

y  رفع الطبقة األخيرة إلى أعلى من املستوى األصلي لقمة السد بحوالي سنتيمترين
أو ثالثة. 
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صيانة احلمايات احلجرية )حماية جوانب السد بكتل حجرية(
هنالك ثالثة مسببات أساسية قد تؤدي عامًة لتدهور احلمايات احلجرية، وخاصًة منها 

تلك الواقية لعالية السد: 
y  تردي مواد الدبش من النوع قليل اجلودة، والذي مت اختياره خطأ في مرحلة البناء؛
y  أو الكافي،  غير  لوزنه  نظراً  وذلك  األمواج  بضغط  متأثراً  الدبش  انتظام  تفكك 

دقيقة  حبيباتها  كانت  والتي  باألسفل  املوضوعة  األساس  طبقة  اختفاء  بسبب 
أكثر من الالزم؛ وأيضاً

y  .حترك احلجارة بسبب مرور الناس واحليوانات فوقها

الدبش  استبدال  يكفي  أنه  إذ  اإلصالح  سهلة  األول  السبب  عن  الناجتة  األضرار  إن 
التالف بآخر ذي أحجام مناسبة وأكثر مقاومًة إن أمكن ذلك. وينبغي أن يكون الدبش 
شظايا  بواسطة  الكتلة  مع  بتثبيتها  عادًة  وينصح  صلبة.  حجارة  من  ومكوناً  ثقيالً 

صخرية صغيرة. 
أمر كثير احلدوث.  العلوية  تأثير األمواج على اجلوانب  الدبش بفعل  إن تفكك نظام 
في  القدر  بنفس  شائع  واحليوانات  الناس  مرور  بسبب  أماكنها  من  حتركها  أن  كما 
مرور  أي حظر  الوقاية،  هو  املشكلة  لهذه  األخير  للسبب  األمثل  احلل  ويبقى  موريتانيا. 

الناس واحليوانات )انظر الصفحات 26-24(
وينبغي أن يكون اإلصالح كاآلتي عندما تتم مالحظة هذا النوع من األضرار: 

y  نزع احلجارة املوجودة في املناطق املتضررة، مبا في ذلك احمليط القريب من هذه املناطق؛
y  وضع طبقة أساس تتكون من مادة حصوية )يتفاوت قطر احلبيبات من 5 مليمترات

اليدوية  باملدكة  دكها  ويتم  سنتيمترات،   10 سماكتها  تبلغ  سنتمترات(   5 إلى 
على طول منحدر جوانب السد؛ 

y  25 سم على األقل( وذو جودة كافية وضع دبش بحجم مناسب )تبلغ سماكتها 
بحيث يتم تقصيب الدبش بدقة؛ ثم

y  .تثبيت احلجارة التي مت وضعها على الكتلة بواسطة شظايا صخرية صغيرة

مالحظة هامة
يتعني حظر تطيني احلجارة بواسطة املالط ألن ضرر هذا النوع من الربط أكثر من نفعه: 
إن الضغط السفلي املتولد من األمواج يشقق املالط وفي النهاية ترتفع الكتل وتنزلق 

على شكل صفيحات متكاملة. 
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بعد رفع احلجارة املوجودة في 
املتضررة، يجب وضع  املنطقة 
طبقة أساس تتكون من مواد 
تتراوح سماكتها بني  حصوية 

10 إلى 20 سم. 

دك طبقة األساس بواسطة 
ترطيبها  بعد  اليدوية  املدكة 

قليالً، وإن استدعى األمر، ميكن 
وضع صخور إضافية جيدة 

25 سم على  النوع )سماكة 
األقل(.

الدبش وتطيينها بحرص.  وضع 
يتم وضع الدبش من األسفل 
إلى األعلى، مع االستناد على 

الدبش املوجود أصالً أو على 
مرتكز واقع عند قدم السد إن 
كان ال بد من إعادة بناء اجلدار 

احلجري للحماية على كل 
االرتفاع. 
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التخلص من النباتات الشجرية
املناطق  وعلى  السد  جوانب  على  تنمو  التي  والشجيرات  األشجار  من  التخلص  يجب 
اجملاورة لها وخاصًة عند سفح اجلانب السفلي إذ أن جذورها شديدة اخلطورة وقد تتسبب 

في ضررين بالغني وهما: 
y ًرفع املنشآت الصلبة وجدران احلماية احلجرية؛ وأيضا
y  متوت عندما  خاصًة  اجلذور  منطقة  طول  على  للمياه  تفضيلية  مسارات  إحداث 

)تآكل  ثعلبية  وظواهر  تسربات  إحداث  في  املسارات  هذه  تتسبب  وقد  الشجرة. 
داخلي(، ميكن أن تؤدي إلى تدمير السد. 

يجب إذن أن يتم تخليص قمة السد، وجوانبه، واملنطقة احمليطة به حتى مسافة 10 أمتار 
على األقل من أسفل اجلوانب، من كل األشجار والشجيرات )مثل العشار والسنط، أو أي 

نوع آخر من األشجار(. 
يجب أن تكون مكافحة الزحف الشجري دائمة كما يجب القيام بذلك خالل املرحلة 

األولى من منو الشجرة، وهي ما زالت صغيرة. 
السد،  في عمق  تغلغلت جذورها  كلما  كبيرة،  الشجرة  كانت  كلما  فإنه  وبالفعل 
جداً  الضخمة  األشجار  جذور  اقتالع  أن  كما  أصعب.  منها  التخلص  عملية  يجعل  مما 
والنامية في منحدرات جوانب السد ميكن أن يسبب أضراراً أكثر من تلك التي قد يسببها 
للمصلحة  املشكلة  اإلبالغ عن  الضروري  فإنه من  لذا  أماكنها.  األشجار في  تلك  ترك 
اقتالع  )إن  مناسبة  ووسائل  مناهج  حسب  األمر  معاجلة  ميكنها  التي  اخملتصة  الفنية 
شجرة كبيرة يتطلب اللجوء إلى دك ميكانيكي حلجم كبير من رملية السد الترابي، وقد 
يصل األمر إلى حد إعادة بناء منشآت خرسانية(. وعلى كل حال فإنه ال ينبغي ترك األمور 

حتى تصل إلى هذا احلد. 
عملياً يتم التخلص من النباتات بواسطة الساطور، علماً بأنه ال يكفي فقط قطع 
السد  جوانب  مثل  الرطبة  املناطق  في  خاصًة  منها،  للتخلص  وجزعها  شجرة  فروع 

واملنطقة احمليطة بالسد. 
املنطقة  على  كيميائية  مادة  باستخدام  مشفوعاً  القطع  يكون  أن  يجب  كما 
مباشرة بعد القطع. ومن السهل في موريتانيا احلصول على حامض الكبريتيك )حامض 

البطارية ميكن أن يفي بالغرض( ليتم به طلي كل أماكن القطع من الشجرة. 
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ال يتبغي ترك األشجار تنمو 
على السد او في محيطه 

املباشر. 

من األفضل قطع الشجيرات 
بالساطور وهي ال تزال صغيرة. 

ومن أجل أن تكون مكافحة 
فعالية،  أكثر  الشجيرات  تكاثر 

يجب أن ال تترك مخلفاتها 
لكي ال تنمو األشجار من 

جديد. ميكن رش املنطقة حديثة 
االقتطاع من األشجار بحامض 

الكبريتيك. 
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صيانة سطح اخلرسانة والطوب
يجب احلرص متاماً )أكثر مما مت التطرق إليه بالنسبة جلوانب السد( على عدم ترك النباتات 
الفواصل  في  والتصدعات  الشقوق  إن  الطوب.  وعلى  اخلرسانية  املنحدرات  على  تنمو 
وعادة  الطيور.  أو  الرياح  أو  املياه  الوافدة عن طريق  البذور  لترسب  مراتع خصبة  تشِكل 
املستمرة  املكافحة  إن  لنموها.  املناسبة  الرطوبة  األماكن  هذه  في  البذور  تلك  جتد  ما 
لظهور النباتات على منشآت اخلرسانة والطوب يعتبر أولوية وعليه فإنه يتعني اقتالع 
تلك النباتات دون توقف وذلك مبجرد ظهورها. وغالباً ما يكون االقتالع اليدوي هو األفضل 

في الغالب خاصًة في املناطق التي يصعب الولوج إليها. 
)التضرر  األخرى  االختالالت  بإصالح  سهولة  بكل  يقوم  أن  املستفيد  وبإمكان 
ممكنة  أدوات  أقل  بواسطة  وذلك  الطالءات(  أو  للوصالت  امليكانيكي  أو  الكيميائي 
)مجرفة، صندوق خشبي، إسمنت(. وعلى سبيل املثال فإنه ميكن عادة استخدام مالط 
)50 كيلوجراماً(  اإلسمنت  يتم تصنيعه بخلط كيس من  300 كلغ/م مكعب،  عياره 

مع ثالث مناقل يدوية من الرمل النقي. 
لكنه يتعني على املستفيد أن يكون مدركاً حلدود قدراته في التعامل في هذا اجملال. 
وعندما تظهر الشقوق على املنشآت اخلرسانية املسلحة )منشآت تفريغ مياه الفيضان 
على سبيل املثال(، فيصبح من الضروري اللجوء إلى جهة مؤهلة لتقدير مدى خطورة 
تلك الشقوق وذلك من أجل اختيار تقنيات اإلصالح املناسبة. يجدر التنبيه في اخلتام إلى 
أن دور املستفيد في هذه احلالة يجب أن يقتصر متاماً على اإلصالحات الصغيرة البسيطة. 

كيف نصلح املتاريس؟
باملتاريس. وقد  التي قد تلحق  أول نوع من األضرار  أو عدة أسالك هو  انقطاع سلك  إن 
يحدث هذا االنقطاع في مكان محدد بسبب صدمة أو ثني للسلك ادى إلى تضرر حلق 

بالطالء الزنكي. وقد يحدث ذلك أيضاً بسبب أعمال التخريب. 
إن إصالح هذا النوع من األضرار سهل وبسيط إذا ما مت تنفيذه بسرعة، ويتم ذلك 
عن طريق حلزنة سلك مطلي بالزنك على عدة عقدات مجاورة ملكان انقطاع السلك. 

ويوضح الشكل 4 التالي هذه الطريقة. 
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من احملتمل أن تصاب مساحات كبيرة من السياج بالتآكل خاصًة إن كانت األقفاص 
انقطاعات كثيرة  أن حتدث  احلالة ميكن  رديئة. في هذه  نوعية  التي مت وضعها أصالً من 
لألسالك مما يؤدي إلى تفريغ األقفاص. يجب القيام باإلصالح مبجرد مالحظة ظهور تآكل 
)املغلف  املغلون  السياج  بأخرى جديدة من  املتضررة  الشبكة  ذلك مبضاعفة  ويتم  عام 

بالزنك( وبتثبيتها على املتاريس املتضررة مبساعدة سلك مضمد للمحيط كله. 
بنفسه  باستبدالها هو  القيام  للمستغل  فيمكن  املنشأة متضررة جداً  وإن كانت 
وملء األقفاص التي فرغت جزئياً. وفي هذا اإلطار فإنه من الضروري االحتفاظ باحتياطي 
من األقفاص حتسباً للقيام بهذا النوع من اإلصالحات. ومن املفيد أيضاً أن يلجأ املستفيد 

إلى طلب النصح من قبل خبير فني مؤهل إن أمكن ذلك. 
العملية  هذه  تتم  أن  وينبغي  وربطها.  األسالك  جدل  العمليات  هذه  وتقتضي 
أدوات  إن أمكن ذلك )مع استخدام قفازات احلماية(. كما ميكن أيضاً استخدام  يدوياً 
استخدام  باإلمكان  املثال  اليدوي صعباً. فعلى سبيل  العمل  بسيطة عندما يصبح 
كماشة مثقوبة )انظر الشكل رقم 5( لتجنب إحلاق األضرار باألسالك، أو اجلادل )انظر 
مساحة  من  املغلق  اجلزء  لتسوية  رأسني  ذات  خشبية  مطرقة  أو   ،)6 رقم  الشكل 

إلخ. السياج 

الشكل 4
إصالح سلك متاريس مقطوع
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الشكل 5
كماشة اجلدل

الشكل 6
اجلادل

الشكل  الفأر«. هذا  »ذيل  نوع  دقيق من  الثلمتني بسهولة مبساعدة نصل   ميكن صنع 
)رسم  بإفراط  الزنكي  الطالء  ودون خدش  دون قطعهما  يساعد على جدل شكلني 

بوزارة  بأفريقيا  الريفية  التقنية  اجملموعة  متراسية«،  »منشآت  مجلد  من  مأخوذ 
 .)1992 باريس،  التعاون، 

يساعد اجلادل على تثبيت سلك التضميد على سلك احلافة )مأخوذة من نفس املؤلف 
الذي يضم الرسم السابق(. 
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صيانة وإصالح منشآت التفريغ
معظم السدود لها منشآت تفريغ عادة ما تكون من نوع املمر بسكر تكون مغلقة في 
الغالب بواسطة قضبان من الفوالذ على شكل مقطع UPN ونادراً ما تكون من ألواح 
من  املصنعة  السكر  ألواح  أن  إذ  شك  دون  من  األفضل  هو  األول  احلل  ويبقي  اخلشب. 

اخلشب غالباً ما تتلف بعامل التعفن أو بسبب النمل األبيض. 
من  للتأكد  بطني  الفراغ  إغالق  ويتم  متوازيني  صفني  في  السكر  ألواح  وضع  يتم 
إلى حني إمتام التفريغ. وللقيام بالعملية يجب رفع قضبان الفوالذ  امساك السد متاماً 
UPN الواحد تلو اآلخر وكسر السدادة الطينية. وفي العام التالي ميكن االكتفاء فقط 
للتأكد من إمساكه متاماً من جديد.  الطيني  بناء احلائط  وإعادة  القضبان  بإعادة وضع 
لقد أثبتت منشآت التفريغ البسيطة والقوية هذه فاعليتها مبوريتانيا. ورغم أن التعامل 

معها ال يتطلب أي تقنيات خاصة فإنه يجب القيام بذلك التعامل بكل عناية. 

منهجية يجب اتباعها لتنظيف وإعادة ألواح السكر إلى وضعها األول
y  التنظيف املنتظم ألخاديد املمر مبساعدة طرف اجملرفة على سبيل املثال؛
y  تنظيف ألواح السكر؛
y  القضبان صفي  بني  املوجود  الفراغ  سد  على  تساعد  التي  الطينية  املواد  جتهيز 

)ترطيب املواد وخلطها(؛ 
y  وضع الطني بني القضبان األربعة؛
y ًدك الطني بواسطة مدكة يدوية؛ وأيضا
y  إلى نصل  أن  إلى  األخيرتني  العمليتني  وإعادة  جديدة  قضبان  أربعة  وضع 

األقصى.  املستوى 

بعد تفريغ السد وقبل وضع 
ألواح السكر، يجب تنظيف 

الرأسية بواسطة  اجملاري 
مجرفة. 
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جتهيز مادة طينية إلغالق 
املساحة بني صفوف ألواح 

السكر. 

UPN كل  وضع قضبان الفوالذ 
أربعة على حدة )اثنان في كل 

صف(. 

وضع الطني بني القضبان 
العملية  األربعة، ودكها وجتديد 
حتى الوصول ألقصى مستوى. 
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تنظيف أنابيب التفريغ املدفونة حتت الردم
وتخليصها من  املطر  قبل موسم  التفريغ  قنوات  النوع من  تنظيف هذا  الضروري  من 
الطني والرمل واألغصان ومن كل ما مينع تدّفق املياه. من النادر وجود صمام في السدود 

مبوريتانيا لكن في حال توفره يجب احلرص دائماً على تشغيله حتى ال يتصلب. 

إصالح أحواض التبديد
الغرض منه  للتبديد يكون  التفريغ حوض  السفلي منشآت  اجلانب  يوجد في  ما  غالباً 
املنطقة.  هذه  في  املياه  اندفاع  سرعة  بسبب  يحدث  أن  شأنه  من  الذي  التآكل  جتنب 
هذا احلوض عبارة عن منطقة مغطاة باخلرسانة، والطوب الركامي، واملتاريس، أو احلصى 
إصالحها  يجب  ولذا  املنشآت.  هذه  على  األضرار  تظهر  ما  وعادة  البسيطة.  الصغيرة 
بسرعة حتى ال تتحول هذه االضرار إلى ما هو أخطر منها في منشآت التفريغ أو في 
السد. يجب إصالح منشآت الطوب واملتاريس وفق املناهج التي مت توضيحها سابقاً، كما 
املياه قد غير انسجامها.  إن كان جريان  إعادة وضع احلصى الصغيرة في مكانها  يجب 
وقد يصل األمر إلى حد ضرورة استبدالها إن كانت قد اجنرفت أو لم تكن ثقيلة مبا فيه 

الكفاية ملقاومة التيار. 

مكافحة األضرار الناجتة عن احليوانات
الواقية،  احلجرية  احلمايات  معتبرة خاصًة في  أضراراً  )والناس( يسبب  احليوانات  مرور  إن 
كما أنه يعزز تكون الشروخ على اجلانب السفلي وذلك بإحداثها لنقاط منخفضة وحلفر 

على قمة السد إضافة إلى صنعها ملناطق جتمع خمللفات سيالن املياه. 

تسبب احليوانات أضراراً هامة 
على السد؛ لذا يجب منعها 

من الصعود عليه. 



30

لقد رأينا في الفقرات السابقة كيفية التعامل مع األضرار لكن األفضل قد يكون 
جتنبها بالفعل. 

لذا فاحلل األمثل يكمن في إغالق مساحة السد الرئيسية كما هو مبني في الشكل 
7 فيما يلي )تنبيه: حلماية السد وحده، فليس من الضروري إغالق احلوض إذ أن ذلك قد 

يكون مكلفاً للغاية(. 
من  مكون  السد  منشآت  حول  سور  وضع  تقتضي  استدامة  األكثر  الطريقة  إن 
األسالك الشائكة التي تعتمد على أوتاد معدنية مثبتة على قطع من اخلرسانة، لكن 

الزريبة9 التقليدية قد تكون مفيدة أيضاً إن متت صيانتها بانتظام. 

وضع سياج حول منطقة السد 
هو حل جيد إلبعاد احليوانات. 

حظيرة مكونة من شجيرات شائكة.  9
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الشكل 7
تسوير مساحة السد

سور معد بطريقة تؤدي إلى جتنب األضرار التي تسببها احليوانات )يجب صيانته 
أو كلياً خالل موسم األمطار(.  بانتظام، خاصًة ألن بعض املناطق يتم إغراقها جزئياً 

النهر عالية 

النهر  سافلة 
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اخلامتة

يبدو من الضروري التذكير من جديد بأهمية املراقبة والصيانة الروتينية للسدود وذلك 
من أجل تأمني أمد ُمرض الستدامة هذه املنشآت. 

هذه املهمة، التي تقع من دون شك على عاتق املستفيد، ال تتطلب سوى القليل من 
الوسائل، سواء منها البشرية أو املادية. 

الصغيرة،  األضرار  تفاقم  من  تقي  للسد  املنتظمة  الصيانة  فإن  ذلك،  على  وزيادة 
وبالتالي حتد من كثرة اللجوء إلى املصالح اإلدارية الذي يعتبر أمراً مكلفاً وصعب املنال. 

املراقب  السد  املستفيد:  مصلحة  في  يصب  برمته  األمر  بأن  نذكر  أن  نود  وأخيراً، 
بطريقة صحيحة هو منشأة ميكن أن تنتج مبردودية تامة خالل سنوات عديدة. وعليه فإن 
اجملهود املبذول يبقى متواضعاً مقارنًة بالتقّدم امللحوظ في مجال األمن الغذائي الذي 

ميثله سد تتم صيانته كي يستمر. 
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