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  ملخص الدراسة:

التخصيص بناًء  نفذت الدراسة تقييم سياسات االنتشار املختلفة لتقليل أوقات استجابة الطوارئ وحتقيق توازهنا، وقيمت الدراسة أداء اسرتاتيجية إعادة 
الفيضان، وإعدادها للدعم كعملية مستمرة تقوم املدينة إبدارهتا، وحدد وقت االستجابة كعامل مهم لتقدمي اسرتاتيجيات مشتقة  على إدارة الطوارئ لكوارث  

ئ، واالستجابة  من النموذج للتعامل عند حدوث الكوارث، وتطبيق أنظمة النمذجة اجلغرافية لالستفادة من البياًنت الرقمية الضخمة إلدارة عمليات الطوار 
(، واستخدمت الدراسة املنهج االستداليل االستقرائي عند التحضري إلدارة كوارث الفيضان؛ حيث ركزت  Digital Cityسريعة، وتقدمي املدينة الرقمية )ال

 على حتقيق هدفها مبنع تطور الكوارث، واحلد من آاثرها عند احلدوث. 

حماكًيا بدقة عملية غمر   Hydrodynamic Module)  (وذج )هيدروديناميكيكما قدم النموذج املقرتح إلجراء حتليل الفيضاًنت عرب تبسيط من
)Floodالفيضان    )(Inundation  املخاطر تقييم  ومنوذج   ،Risk Assessment Module وأبرزت لألمطار،  التارخيية  البياًنت  (( ابستخدام 

%( من إمجايل منطقة الدراسة، واتضح التأثر بشكل سريع، وخطورة 27.82ة ) بنسب  2( كم638الدراسة املدى الكلي لتأثر املناطق احلضرية ابلفيضان حبوايل )
%( من منطقة الدراسة، وحددت مستوايت التنبيه، ومرجعها املكاين، وتفاصيل إجراءات الطوارئ 5.18، وذلك بنسبة )2( كم119مرتفعة مبساحة بلغت )

ريو الطوارئ لعرض شبكة الطرق، واملباين اليت ستخلى مع مالحظة اخنفاض املنطقة احلضرية مبا يؤثر املقرتحة إلبراز املناطق احلرجة مبنطقة الدراسة، ومتثيل سينا
 حىت يف حال حدوث ظروف جوية طفيفة.

 
 ادارة عمليات الطوارئ، تقييم املخاطر، حماكاة الفيضان، وقت االستجابة، النمذجة. الكلمات املفتاحية: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 لالستشهاد من البحث   1

(. إدارة عمليات الطوارئ لكوارث الفيضان بنظم المعلومات الجغرافية في المدينة المنورة، مجلة جامعة أم القرى  2022المطيري، مناور بن خلف. )

 (. 4(، العدد )13للعلوم االجتماعية، المجلد )



       
 

 165 (4( العدد )13املجلد ) 

5 

 د. مناور بن خلف املطيري 

 
Emergency Management Operations for Flood Disasters 

Using Geographic Information Systems in Medina 

 
1Dr. Menawer. K. Almutiri 

 

(1) Associate Professor of Maps and GIS- Taibah University- Department of Social Sciences, 

mmutiri@taibahu.edu.sa . 
 

Abstract: 

 The study carried out an evaluation of various deployment policies to reduce emergency response times and 

achieve balance and evaluated the performance of reallocation strategy based on emergency management flood 

disasters and preparation for support as an ongoing process that the city manages. Response time is an important factor 

for identifying and presenting strategies derived from the model to deal when disasters occur. Geographical modeling 

systems take advantage of big digital data to manage emergency operations and rapid response to provide a digital 

city. Using Deductive inductive approach to preparing flood disaster management, it focused on achieving its goal of 

preventing developing of disasters and reducing their effects when occur . 

The proposed model for conducting flood analysis presented by simplifying a hydrodynamic module that 

accurately simulates the process of flood inundation, a risk assessment module using historical data on rainfall. The 

study highlighted the total extent of urban areas affected by the flood 638 km2, or 27.82% of the total study area. The 

impact became clear quickly and with a high-risk 119 km2 or 5.18% of the study area. The alert levels, their spatial 

reference and the details of the proposed emergency procedures were determined to highlight the critical areas in the 

study area, and to represent the emergency scenario to display the road network and buildings that abandoned noting 

the decline of the urban area that affects even in the event of slight weather conditions. 

 

Keywords: Emergency operations management, flood simulation, response time, risk assessment, modeling. 
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 املقدمة: 

بدايتها  منذ فجر التاريخ كان اإلنسان حباجة إىل التعامل مع األزمات جبميع أنواعها، وكانت ادارة عمليات الطوارئ للكوارث يف  
عمل فردي؛ لتتطور فكرة االستجابة بشكل مجاعي لألزمة تدرجييًّا مع ظهور احلكومات إىل الوجود، واعتبارها جزء من مسؤولية احلكومة؛  
  لتوفري احلماية، واملساعدة يف أوقات األزمات برزت إدارة الطوارئ إىل حيز الوجود، وتفرض املدن ضغوطًا متزايدة على اخلدمات احلضرية، 
  وال سيما عند إدارة حاالت الطوارئ والكوارث، وحىت العقود القليلة املاضية كان يُنظر إىل الكوارث على أهنا أحداث ملرة واحدة تتفاعل 
اًل  احلكومات معها دون النظر إىل األسباب، والعواقب االجتماعية، واالقتصادية هلا، إىل أن حتول هذا االجتاه حنو هنج أكثر مشواًل، وحتلي 

أعمق يعرف ابسم إدارة خماطر الكوارث، ويهدف هذا النهج إىل النظر يف الكوارث اليت مل تعد أحدااًث متطرفة، وفجائية، وغري متوقعة،  
 (  Canton, 2007ولكن كمشكالت تنموية مل حتل. ) 

ــبب طبيعة أهداف املخططني؛ فبع ــكل رئيس بسـ ــة بشـ ــية  خيتلف موقع املرافق العامة عن موقع املرافق اخلاصـ ض االهتمامات الرئيسـ
يف القطاع العام لتعظيم اجلوانب االجتماعية ككفاءة الوصــــــــول إىل مناطق اخلدمة، وقد جذبت مشــــــــكلة موقع حمطات الطوارئ اهتماًما  

ــاملة ابخلدمة،Basar, et al., 2012كبريًا من قبل الباحثني، )   (، وجيب أن أنخذ يف االعتبار اإلمكاًنت احملدودة، والتغطية الشــــــــ
وبقدر اإلمكان التوزيع العادل حلجم العمل بني مركبات الطوارئ، أو املراكز، ومع ذلك؛ فإن أهم مطلب مييز هذه اخلدمات احلاجة إىل  

( ألنواع خمتلفة من املركبات.  Simultaneous Use((، واالســــــــــــــتخدام املتزامن )Rapid Responseاســــــــــــــتجابة ســــــــــــــريعة  
(Pérez, et al., 2014 ) 

ات الطوارئ دورًا حمورايًّ يف توفري اخلدمات على حنو فعال يف ظل الظروف الطارئة ابملناطق اليت يزداد فيها خطر  كما تؤدي خدم
الطوارئ   خدمات  عملية  ألداء  رئيسي  االستجابة كمؤشر  وقت  يستخدم  ما  وغالًبا  الفيضاًنت،  مثل:  الطبيعية،  الكوارث 

تربز األمهية هلذا املؤشر مدفوعة ابحلاجة إىل مراعاة الزمن للحاالت الطارئة  ( لنظام إدارة خدمات الطوارئ، و Benchmarkكمعيار)
دون أتخري بصرف النظر عن العالقة اليت حتكم وقت االستجابة ابعتباره توقع عام مهم بوجود معيار اخلدمة، وقد حدد وقت االستجابة  

املطلوب؛ ألن املوارد غالًبا ما تكون مقيدة، وال يستطيع مقدمي    أبنه: الفاصل الزمين بني إرسال مركبة الطوارئ، ووصوهلا إىل املكان 
اخلدمات التوسع ابستمرار يف أسطول مركبات الطوارئ، ًنهيك عن االنتشار األمثل للمركبات لتلبية اخلدمات؛ لتحقيق استجابة أسرع،  

املنفصلة   االنتشار    الذي يساعد  (DES) (Discrete Event Simulation)ومنوذج حماكاة األحداث  تقييم سياسات  يف 
ية  املختلفة لتقليل أوقات استجابة مركبات الطوارئ، وديناميكية إعادة تعيني مواقع انتشار سيارات الطوارئ؛ لتحقيق اسرتاتيجية أكثر فعال 

طوارئ الديناميكية بناًء  يف التوازن بني توفر مركبات الطوارئ والطلبات، ويف هذه الدراسة قيم أداء اسرتاتيجية إعادة ختصيص مركبات ال
بناء اجملتمع عند حدوث الكوارث الطبيعية ابعتبارها عملية   الفيضان، وإعدادها لدعم، وإعادة  إدارة عمليات الطوارئ لكوارث  على 

 مستمرة تقوم املدينة من خالهلا إبدارة املخاطر؛ لتتجنب، أو ختفف من أتثري الكوارث الناجتة عن املخاطر. 

لطوارئ ليست غاية يف حد ذاهتا، لذا؛ تعترب الطرق التقليدية للوقاية من الكوارث، والتخفيف من حدهتا يف حالة  فإدارة عمليات ا
الطوارئ بسيطة نسبياً وال ميكن دجمها بشكل كامل، بل جيب أن يكون التخطيط إلدارة عمليات الطوارئ لكوارث الفيضان شاماًل آخًذا 

لالستجابة الناجحة، هذا يعين جتاوز اجلوانب التقليدية هبدف قبول أن خطط عمليات الطوارئ جيب  يف االعتبار مجيع العناصر الالزمة 
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( ، وهناك عدة طرق تعتمد على احملاكاة، والنمذجة  Canton, 2007أن ال تشمل فقط االستجابة لسالمة احلياة بل االستمرارية)
(Simulation and Modeling استخدمت التقنيات بشكل متزايد )  لفهم أفضل للظاهرة، والتنبؤ هبا يف حماولة التخفيف من

(، لذلك تصبح النمذجة  Dunn and Milne 2004خطورهتا، وتعرب هذه النماذج عن سلوك الظواهر وخصائصها املكانية. )
ا على معاجلة البياًنت  ( ذات أمهية كبرية من خالل قدراهتGISاملكانية هلذه الظواهر مهمة للغاية حيث تعد نظم املعلومات اجلغرافية )

ىل ذلك  املكانية، مما يوفر إدارة البياًنت، والتصور، واالستعالم، والتحليل، وابلتايل تسهيل تنفيذ النماذج املختلفة بشكل كبري، ابإلضافة إ
ت الطوارئ لكوارث الفيضان.  ساعدت نظم املعلومات اجلغرافية بفعالية لدمج البياًنت املكانية، وغري املكانية بشكل متكرر يف إدارة عمليا 

(Hashemi, et al., 2007 ) 

آاثر  ومبراجعة تقارير الكوارث الطبيعية اتضح أهنا منتشرة ابلتساوي يف مجيع أحناء العامل، وتعد البلدان املتقدمة أكثر استعداًدا إلدارة  
(  Big) Data٪ من حدوث الوفيات بسبب الكوارث الطبيعية يف البلدان النامية، هذا، وتقدم البياًنت الضخمة    95الكوارث حبوايل  

((،  Digital Cityا مهمًّا يف إدارة عملية الطوارئ لكوارث الفيضان، واالستجابة السريعة، وتقدمي مفهوم املدينة الرقمية  دائًما دورً 
وتعمل اإلجراءات طويلة املدى يف مرحلة التحضري املبكر للكوارث الطبيعية على الرتكيز مبنع األخطار، واحلد من تطورها، وتفاقمها،  

ن خالل املدن الرقمية، وتطبيق تقنيات املعلومات املائية يف أنظمة املياه احلضرية ابجملال احلضري املعلومايت املائي  وآاثرها عند احلدوث م 
(Domain of Urban Hydroinformatics). (Vojinovic and van Teeffelen 2007  وميكن تقسيم ،)

أربع فئات، احلصول ع  الفيضان وإدارهتا، ودمج، وحتليل معلومات  )تكنولوجيا( احلد من الكوارث املتكاملة إىل  لى معلومات كوارث 
الطوارئ لكوارث الفيضان، وبناء النموذج، واحملاكاة، واختاذ القرارات يف حاالت الطوارئ، واخلدمات املتكاملة، ومعلومات عن كوارث  

فيضان اليت جتمع يف قواعد بياًنت خمتلفة، ودمج  الفيضان، مثل: حتديد املواقع، ومرئيات االستشعار عن بعد، وختزين معلومات كوارث ال 
القرار،   الفيضان، وحماكاة مشاهد الطوارئ؛ مما يوفر الدعم الختاذ  البياًنت، وبناء مناذج كوارث  معلومات الطوارئ، والتحليل مبعاجلة 

 (Liu, et al., 2020وخدمات الطوارئ يف كوارث الفيضان. ) 

 مشكلة الدراسة: 

ديد أتثري مستوى التخطيط املكاين، وسرعة امتداد املدينة؛ إلدارة عمليات الطوارئ لكوارث الفيضان بنظم  تركز الدراسة على حت
وذج؛  املعلومات اجلغرافية يف املدينة املنورة، كما يعد وقت االستجابة عاماًل مهمًّا للغاية يف حتديد، وتقدمي اسرتاتيجيات مشتقة من النم 

هبدف تقليل وقت االستجابة عند حدوث كوارث الفيضان، وتطبيق استخدام أنظمة النمذجة اجلغرافية؛  لتحسني انتشار مركبات الطوارئ  
(( اليت  Digital Cityلالستفادة من البياًنت الرقمية الضخمة؛ إلدارة عمليات الطوارئ، واالستجابة السريعة، وتقدمي املدينة الرقمية  

ة من النموذج لتحسني وقت االستجابة من خالل االنتشار املناسب مستقباًل يف  تساعد يف أداء ذلك، وتقدمي اسرتاتيجيات مستمد
منطقة الدراسة، وهلذا هتدف الدراسة إىل حتقيق ما توفره املدن الرقمية من نظرة رقمية للمخاطر املرتبطة ابحتماالت حدوث الكوارث؛  

ث مقرونة آباثرها يف ضوء إجراءات التحكم، والتخفيف، كما هتدف  لتقييم املخاطر املستقبلية، فمن الضروري بناء )سيناريوهات( للكوار 
ية  الدراسة إىل إنشاء مناذج متثل الكوارث، وحماكاة اآلاثر املرتتبة عند إجراءات التحكم؛ حيث متكن النمذجة املبنية على البياًنت الرقم 

 املعلومات اجلغرافية يف املدينة املنورة.  الضخمة من التنبؤ ابلظاهرات؛ إلدارة عمليات الطوارئ لكوارث الفيضان بنظم
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 منطقة الدراسة: 

   ً 23 و ْ 24   َ 45   ً 48( شرقًا، ودرجات العرض )  ْ 39   َ 22   ً 27 و ْ 40   َ 24   ً 09تقع منطقة الدراسة فلكيًّا بني خطي الطول)
رقم) ْ 24   َ 11 مشااًل شكل  رقم)1(  الشكل  يف  ويربز  الدراسة2(،  مبنطقة  اخلاصة  التصريف  شبكة  بني  (  ترتاوح  اليت  واالرتفاعات   ،
(م؛ حيث تتضح األودية الرئيسية، وجمموعة الروافد اليت تغذيها على الرغم من عدم رؤيتها يف بعض األحيان نتيجة  1328(م، و)552)

خلصائص املطرية  للتسوية اليت تعرضت هلا املدينة بسبب التنمية احلضرية، وتقرتن اخَلصائص )اهليدرولوجية( بتدفق املياه على السطح اب
السائدة، وابلتايل حدوث الفيضان؛ نظرًا لكون كمية تدفق املياه متثل الفائض املائي الناتج من الفارق بني كميات األمطار املتساقطة  

كمية  (  3خالل فرتة زمنية معينة من جهة، وكميات املياه املتسربة يف الرتبة، واملتبخرة على السطح من جهة أخرى، ويكشف الشكل رقم)
( ملم، يف حني بلغت أعلى كمية لألمطار املسجلة خالل شهر مارس  2.65األمطار املسجلة خالل شهر يونيو كأدىن مستوى عند )

( ملم؛ مما يعكس تبايًنا بني كميات األمطار املسجلة، وهي إحدى مؤشرات املناطق الصحراوية؛ حيث ختتلف كميات األمطار  10.23)
خر، كما تتصف أيًضا أمطار املدينة املنورة، واجلهات اجلافة عموًما ابلطابع الفجائي للمطر، األمر الذي  من مكان آلخر، ومن وقت آل

 . ( 2، ص2002ينتج عنه جراين السيول اليت تكون خطرًا على األرواح، واملمتلكات. )طلبه، 
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 ( املوقع اجلغرايف، والفلكي ملنطقة الدراسة 1شكل رقم )

 الباحث ابالعتماد على بياًنت اهليئة العليا لتطوير املدينة املنورة. املصدر: إعداد 
 

 
 ( شبكة التصريف املائي ملنطقة الدراسة ثالثي األبعاد 2شكل رقم )

)املصدر:   األمريكي  اجليولوجي  املسح  مركز  من  الفضائية  املرئيات  على  ابالعتماد  الباحث   U.S. Geologicalإعداد 
Survey .) 
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 ( متوسط كمية األمطار )ملم( مبنطقة الدراسة خالل أشهر السنة 3)شكل رقم 

 م. 31/12/2015م إىل 1/1/1970املصدر: الباحث ابالعتماد على بياًنت مصلحة األرصاد، ومحاية البيئة من 

 الدراسات السابقة:
الفيضان بنظم املعلومات اجلغرافية قليلة إىل حد ما،  ابلنسبة للدراسات السابقة العربية واخلاصة إبدارة عمليات الطوارئ لكوارث  

 أما الدراسات السابقة األجنبية تعرضت الدراسة إىل أغلبها وهي كما يلي: 

(، ابإلعداد، والتحقق من البياًنت املدخلة للنمذجة  Blistanova et al( )2014سامهت دراسة )بليستانوفا، وآخرون( )
( يف نظم املعلومات  Logistic Modeling of Flood Crisis Managementزمات ) )اللوجستية( للفيضاًنت إلدارة األ

اجلغرافية؛ فالبياًنت املناسبة تعد ضرورة لعمليات إدارة األزمات؛ حيث تقدم نظم املعلومات اجلغرافية جمموعة واسعة من االحتماالت  
لقرار، والغرض من ذلك تقدمي جمموعة واسعة من االحتماالت بدًءا  عند حتليل البياًنت، واليت ميكن استخدام نتائجها يف معاجلة اختاذ ا 

ن قبل  من قاعدة البياًنت الرقمية املعقدة، واملتاحة عرب )اإلنرتنت(، وكذلك التحليالت املكانية لتحديد جمموعة النواتج احملددة املطلوبة م 
 ((. Integrated Rescue Systemوحدات معينة من نظام اإلنقاذ املتكامل  

((، نظم املعلومات اجلغرافية  يف ظل جهود إدارة الطوارئ  Gunes et al(  2014استخدمت دراسة )جانيس، وآخرون( )
واالستعداد للكوارث عرب التخفيف، واالستجابة، وتلخص اجلهود املستمرة لبناء نظام يدعم القرار القائم على نظم املعلومات اجلغرافية  

س يف والية كانساس ابلوالايت املتحدة األمريكية، وقد ركزت إدارة الطوارئ اترخيياً على اجلوانب العاجلة  إلدارة الطوارئ يف مقاطعة دوغال 
األرواح  للكارثة واالستجابة هلا وما بعد الكارثة، ووجود وعي متزايد أبن إدارة الطوارئ أكثر تعقيًدا، ومشولية مما يُتصور تقليدايًّ حلماية  

على االستجابة لألزمات، وحاالت الطوارئ، ولكن إجياد طرق لتجنب املشاكل واالستعداد لتلك األزمات    واملمتلكات، ال يعتمد هذا
  اليت ستحدث مستقباًل، فاهلدف من الدراسة بناء قاعدة بياًنت يف إطار نظم املعلومات اجلغرافية تساعد يف إدارة الطوارئ الختاذ القرار 
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(، وجهود االستجابة لكارثة الفيضاًنت، والتخفيف منها، وقاد النظام املقدم لتحسني إدارة  مع الرتكيز على استعداد مقاطعة )دوغالس
( حتديد االحتمال للمناطق املتضررة من الفيضاًنت، ودمج النتائج مع بياًنت موزعة  Automatingالفيضاًنت عن طريق )األمتتة  

 قيق املزيد من القرارات املناسبة قبل، وأثناء، وبعد حالة الفيضان. مكانيًّا، مما سيمكن مسؤويل إدارة الطوارئ يف املقاطعة من حت 

.,(. مشروع خطة إلدارة خماطر الفيضاًنت على طول الشاطئ الشرقي  Luino, et al(  2018طورت دراسة )لوينو، وآخرون )
اد الساحل، وحددت معدل  إبيطاليا(، وحللت الدراسة العديد من املناطق على طول امتد  LagoMaggioreيف )الغو ماجيوري    

ارتفاع املياه، وحدود املناطق املغمورة، كما ًنقشت الدراسة املنهج الشامل؛ حيث كانت اخلطوة األوىل: حتليل مفصل ألحداث املواقع  
األكث للمواقع  لرسم خرائط  والتحقق من صحتها؛  واختبارها،  للفيضاًنت اترخييًّا،  الواثئق  من  تضررًا، ومجع جمموعة  تعرًضا  األكثر  ر 

للفيضاًنت، وكانت اخلطوة الثانية: التحليل )املورفولوجي( لالمتداد الساحلي ملنطقة الدراسة، واستخدمت صور جوية كما أجري مسح  
ة  ميداين؛ للتحقق من موثوقية البياًنت التارخيية، وحتديد الظروف )اهليدروليكية( احلرجة على طول الشاطئ، وكانت اخلطوة الثالثة: مراجع

طط التنمية العمرانية العامة للبلدايت، مث استخدام الصور اجلوية، واخلرائط املساحية؛ إلثبات، وحتديد مثان فئات الستخدام األراضي،  خ
وقسمت املناطق املعرضة للفيضاًنت إىل ثالث مناطق: مرتفعة، ومتوسطة، ومنخفضة املخاطر مع مراعاة اخلصائص املختلفة، وأخريًا  

املخاطر، واستخدامها  استخدمت أدوات   البياًنت يف خرائط  ليأيت بعد ذلك جتميع هذه  املعلومات اجلغرافية؛  بنظم  املكاين  التحليل 
( اليت مت تفعيل  Alarm Thresholdsابعتبارها )السيناريوهات( األساسية خلطط الطوارئ يف البلدية مع افرتاض عتبات اإلنذار )

 إجراءات طوارئ الفيضان على أساسها. 

( مشكلة كوارث سيول مياه األمطار يف املركز احلضري حملافظة الليث مبنطقة مكة املكرمة، وربط  2019ولت دراسة جمرشي )تنا
معظم أتثرياهتا الكارثية بقصور التوقعات املستقبلية لتخطيطها العمراين، وادارته، وتنفيذه، وهدفت الدراسة إىل حتديد، وحتليل أسباب  

العمراين، وحمدداته، وذلك ابتباع املنهج العلمي  تلك الكوارث املطرية، و  التخطيط  الناجتة عنها، وكيفية مواجهتها من منظور  السيول 
دراسة  التارخيي التحليلي لرصد الظاهرة زمنيًّا، ومتابعتها، واستنتاج احللول املتوافقة معها وفًقا ألسس علوم التخطيط العمراين، وتوصلت ال

اليت حدثت يف معظم حمافظات اململكة، وخاصة املناطق الساحلية كان ميكن السيطرة عليها من خالل    إىل أن مشكلة كوارث السيول
ختطيطها العمراين، وتوقعاته املستقبلية بعيدة املدى؛ ألن مستوى تلك االمطار يقع يف املستوايت العادية املتوقعة، وليس من الكوارث  

مازالت قائمة، وذلك عرب التخطيط، وإعادة التخطيط العمراين ودجمهما مًعا، ويوصي البحث  املطرية النادرة احلدوث، وامكانية معاجلتها  
بسرعة معاجلة الظاهرة، ولكن برؤية جديدة تتوافق مع سرعة التحضر، والتغري، ومتطلبات التنمية املستدامة املعاصرة؛ ليوصي ابستمرارية  

يذها؛ ألن كل أتخري يعين ذلك تعقيد املشكلة، وازدايد يف تكاليف معاجلتها، ومتابعة  متابعة انعكاسات الظاهرة ختطيطيًّا، وإدارهتا، وتنف 
انعكاسات الظاهرة، واحملددات احلضرية اجلديدة املنبثقة منها، وربطها ابلتحديث املستمر للتخطيط، واملعايري، والتشريعات، واإلدارة،  

 والتنفيذ. 

.,(، حتدايت تغري املناخ العاملي اليت تواجه املدن يف زايدة كوارث  Zening, et al(  2019رصدت دراسة )زيننج، وآخرون ) 
الفيضاًنت النامجة عن هطول األمطار الغزيرة، والتنبؤ، وتقييم هذه املخاطر كخطوة حامسة حنو التخفيف من املخاطر والتخطيط هبدف  

  ( (، ونظم املعلومات اجلغرافيةBayesian networkالتكييف، واستخدمت هذه الدراسة طريقة اجلمع بني منوذج شبكة )ابيزي  
(GIS  الذي ميكن من خالله التقاط العالقات احملتملة بني العوامل املؤثرة يف كارثة الفيضاًنت، والقدرة على القياس، واستخدام كل )
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لت  حالة  دراسة  يف  املقرتحة  املنهجية  وطبقت  الفيضاًنت،  خماطر كارثة  لتقييم  واملصادر؛  البياًنت،  الفيضاًنت،  من  خماطر كارثة  قييم 
(، وأييت بعد ذلك إجراء التحقق من صحة النتائج ابملقارنة  Zhengzhouوتشخيص سبب كارثة الفيضاًنت يف مدينة )تشنغتشو  

(( للمناطق ذات خماطر منخفض جًدا،  Relative Errorمع الوضع الفعلي، وأظهرت النتائج يف النموذج املقرتح أن اخلطأ النسيب 
٪(؛ مما  21.65٪ و  19.63٪ ،  2.23٪ ،  13.21٪ ،  12.57ض، ومتوسط، وعايل، وعايل جًدا على النحو التايل: )ومنخف 

ص  أبرز قوة التمييز للنموذج املعمول به، وبناء على التوزيع املكاين للمستوايت املختلفة من املخاطر أمكن حتديد كارثة الفيضاًنت وتناق 
إىل املناطق احمليطة، وقد وفرت النتائج بعض األسس للمراقبة امليدانية، وإدارة كارثة الفيضاًنت    اخلطر يف مدينة )تشنغتشو( من الوسط

 احلضرية. 

(، خماطر الفيضاًنت النامجة عن العواصف ابعتبارها أمرًا حيوايًّ  Zheng and Sun(  2020)  (قيمت دراسة )تشنغ وصن 
لية، ال سيما يف املناطق الساحلية اليت تتأثر بشدة العواصف، واقرتحت الدراسة  إلدارة، وختطيط الكوارث على املستوايت اإلقليمية، واحمل

  طريقة جديدة تتضمن منذجة احملاكاة، وتقييم خماطر الفيضاًنت الساحلية عرب حماكاة عملية الفيضان، وتقييم املخاطر من الناحية الكمية، 
اًنت استخدامات األراضي، وحتليل خماطر الفيضاًنت، ومنطقة الفيضان،  وتقدير اخلسارة االقتصادية ابستخدام بياًنت القيضان، وبي

وصممت  واخلسائر االقتصادية املباشرة املتوقعة، والقريبة من احلالة الفعلية؛ مما يدل على مزيد من املوثوقية احلسابية لـلطريقة املقرتحة،  
للوحدتني السابقتني يف إطار ن (؛ مما ساعد يف كفاءة، وسرعة  GISظم املعلومات اجلغرافية ) منصة تقييم املخاطر من خالل الدمج 

 احملاكاة مع رسومات سهلة االستخدام لكارثة الفيضاًنت الساحلية استعداًدا للتحذير، واالستجابة. 

رها أولوية  تقدم الدراسة إدارة عمليات الطوارئ لكوارث الفيضاًنت بنظم املعلومات اجلغرافية ابعتبا-وابستعراض الدراسات السابقة  
متزايدة، واستخدام مفهوم املدينة الرقمية كوسيلة لتحديد وحتليل وتطبيق املعلومات الرقمية اليت تساعد على رصد كل مرحلة من مراحل  

ًنت  إدارة الطوارئ؛ لتحسني االستجابة، وتقليل املخاطر على احلياة، واملمتلكات، وتكييف، وظائف املدينة الرقمية؛ إلدارة كوارث الفيضا
 يف منطقة الدراسة. 

 منهجية الدراسة: 
استخدمت الدراسة املنهج االستداليل االستقرائي يف مرحلة التحضري إلدارة كوارث الفيضان حيث تركز على منع األخطار من  

املرئيات الفضائية للقمر  التطور إىل كوارث واحلد من آاثر الكوارث عند حدوثها وذلك من خالل إدخال إجراءات طويلة املدى، وحتليل  
(،  ومتوسط خطأ  44( وصف )170(، ومبسار )1م جدول رقم)2021-01-21(، وامللتقطة بتاريخ  8   - الصناعي )الندسات

(،  OLI_TIRS(، وجهاز االستشعار )4.32(( بلغ )Geometric RMSE Modelاجلذر الرتبيعي للنموذج اهلندسي  
(م   15(،  وقدرة متييزية مكانية بلغت )WGS84(( مبرجع مكاين ) UTM Zone-37ومسقط )مركيتور( املستعرض العاملي  

هبدف إنتاج املنطقة احلضرية، وفئات استخداماهتا املختلفة مبنطقة الدراسة بعد إجراء عمليات التصنيف، أتيت بعد ذلك عملية تقييم  
ية التقييم؛ إلثبات فعالية إدارة عمليات الطوارئ مكانيًّا،  إنتاج طبقات الفيضان بعد حتديد العوامل املؤثرة يف ذلك، وطبقت بعد ذلك عمل

(، وحتديد املناطق ذات  Weighted Overlayواختبار املواقع األنسب عرب احلصول على اخلرائط؛ إلجراء عملية التطابق املوزون )
 التأثر بعد تصنيفها. 
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 ( مواصفات املرئيات الفضائية 1جدول رقم )
 المستخدمة المرئيات 

المرئيات  

 الفضائية 
 المجس  القمر 

 مسار المرئية

Pass/Row 

تاريخ  

 االلتقاط 
Geometric 

RMSE Model 
 المسقط 

المرجع  

 المكاني
Spatial 

Resolution 

مرئية العام  

 م 2021

Landsat 

8 

OLI-

TIRS 
170/04400 15 /8 /1990 4.32 

UTM 

Zone-

37 
WGS84   15m 

 . (U.S. Geological Survey) األمريكي الجيولوجيالمصدر: مركز المسح 
 Logوقام الباحث إبنتاج اخلرائط املناخية لعنصر املطر بتقدير أقصى كميات مطر يومية ابستخدام منوذج التوزيع االحتمايل  

Pearson III  الذي يؤثر يف منط التدفق املائي، وعدد اجملاري املائية تبًعا لطبيعة السطح األصلي الذي استهلت عليه اجملاري املائية ))
ناء النظام املعلومايت اجلغرايف لظاهرة الفيضان مبنطقة الدراسة، وحتليلها مكانيــًــّا لتحديد مستوى خطورهتا، ومعاجلة  جرايهنا؛ ليكتمل ب

(اليت ميكن بواسطتها إنتاج، وحتليل خرائط السطح، وذلك؛  DEMالبياًنت املستخدمة يف الدراسة كنماذج االرتفاعات الرقمية   ) 
العالقات بني الفيضان، و)طبوغرافية( السطح، ومظاهر النشاط البشري، وتربط هذه الدراسة خرائط    للخروج برؤية واضحة عن طبيعة 

السطح، وجراين، وتراكم مياه السيول بتوزيع األنشطة البشرية، وشبكات اخلدمات العامة، كما صنفت منطقة الدراسة إىل مستوايت  
 حسب خطورة أتثري الفيضان. 

(، وحدود مستوى  Manning’s Roughness Coefficientواملعرب عنه مبعامل )مانينغ    وُحسب أتثري معامل اخلشونة، 
املاء ابعتباره عامل آخر مهم حلساب الفيضان؛ حيث يعكس أتثري السطح اخلشن للتضاريس على تدفق املياه، وترتبط قيم اخلشونة بنوع  

على الفيضان، ويقدر معامل خشونة )مانينغ( لكل استخدام لألرض  الغطاء األرضي يف مناطق خمتلفة مما يؤثر يف نسبة أتثري التضاريس 
 ,.Arcement, et al( )0.015( ، مساحة البناء )0.035(، األراضي الزراعية )0.017على النحو التايل: منطقة التطوير ) 

 حماكاة الفيضان.  (، وحساب مدة أتثري العاصفة املطرية يف منطقة الدراسة ابلساعات حلساب استمرار عملية منوذج1989

( ابعتباره  Hydrodynamic Moduleويوحد النموذج املقرتح إلجراء حتليل الفيضان عرب تبسيط منوذج )هيدروديناميكي  
الشبكة   قائم على  األبعاد  Gridنظام )ديناميكي(  ثنائي  الزمنية كنموذج  املكاين، والسببية  الزمان، واملكان، والتفاعل  (( منفصل يف 

عمل  بدقة  الفيضان  حياكي  غمر  املخاطر  Flood Inundation). (White, et al., 2000ية  تقييم  ومنوذج   ،Risk 
Assessment Module  الذي يقدر اخلسارة االقتصادية من خالل قراءة بياًنت الفيضاًنت، وفئات استخدام األراضي يف نظم ))

 املعلومات اجلغرافية.  

( أحادية البعد، ومعادالت االستمرارية، والزخم املستخدمة يف  Saint-Venantوَتضّمن النموذج معادالت )سانت فينانت  
البعد   التدفق أحادي  النظر عن التدفق اجلانيب، وتفرتض معادالت )سانت فينت( أن  الفيضان بغض  التوجيه )اهليدروليكي(؛ لتدفق 
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حنناء الصغري مع التأكيد على استخدام معادلة  يسوده الضغط )اهليدروستاتيكي(، والتسارع الرأسي الذي ال يكاد يذكر مع تبسيط اال
 )مانينغ( السابقة لوصف أتثريات املقاومة، واخلشونة للفيضان، وأتثريها يف تسارع اجلاذبية، وهي على النحو التايل: 

 

 : Continuity Equationمعادلة االستمرارية  1.
𝜕𝑄

𝜕𝑥
+

𝜕𝐴

𝜕𝑡
= 0 

 : Momentum Equationمعادلة الزخم 2.
1

𝐴

𝜕𝑄

𝜕𝑡
+

1

𝐴

𝜕

𝜕𝑥
(

𝑄2

𝐴
) + 𝑔

𝜕𝑦

𝜕𝑥
− 𝑔(𝑆𝑜 − 𝑆𝑓) = 0 

 حيث يعرب عن: 
Q  .تدفق التصريف = 
A  .متوسط مساحة املقطع العرضي للمجرى املائي = 
g  ( تسارع اجلاذبية =m/s2 .) 

S_o  .قاع االحندار = 
S_f   .ًنتج طاقة خط االحندار من مقاومة التدفق = 

النماذج  ناًء على ما ذكر سابًقا تساعد آلية  ب -١ الفيضان حلل مشكلة تكامل  املعادالت اخلاصة بنموذج 
)اهليدروديناميكية( مع األنظمة اجلغرافية من خالل دمج حماكاة الفيضان، واإلحصاءات اجلغرافية؛ ليسمح ابلتفاعالت  

منوذج  (، وإدخال تقييم التأثري على أساس استخدام األراضي، ينتج بعد ذلك  Spatial Interactionsاملكانية )
حتليل خماطر مقرتن ابلفيضان؛ لتحقيق )أمتتة( العملية الكاملة؛ لتحليل كارثة الفيضان يف إطار نظم املعلومات اجلغرافية،  
والنمذجة )اهليدرولوجية(؛ حيث تدمج احملاكاة الزمانية املكانية لعرض عملية الغمر للحصول على عمق املياه يف الوقت  

ق من الدقة، واملوثوقية، ونقارن نتائج احملاكاة للنموذج بتقييم درجة االتساق، واالختالف  الفعلي، وسرعة التدفق؛ للتحق
(، وابلتايل الوصول إىل أفضل منوذج  R( ومعامل االرتباط ) RMSEابستخدام مقدار متوسط جذر اخلطأ الرتبيعي ،) 

 ,RMSE) )  :(Kenney and Keeping  الرتبيعيمعادلة متوسط جذر اخلطأ    إلدارة كوارث الفيضان حبسب التايل:
1962) 

𝑅𝑀𝑆𝐸 =  √
1

𝑛
∑(𝑓𝑖 − 𝑜𝑖)2

𝑛

𝑖=1

 

 حيث: 
= 𝑛  عدد احلاالت 
 =𝑓 التوقعات 
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=𝑜   القيم املرصودة 
 R  :(Garren, 1998)  معامل االرتباط -٢
 

𝑅 =  
𝐶𝑜𝑣 (𝑋, 𝑌)

√𝑆𝑋
2𝑆𝑌

2

  

 حيث: 
𝐶𝑜𝑣 (𝑋, 𝑌)  .التباين املشرتك = 

,𝐶𝑜𝑣 (𝑋التباين املشرتك   -٣ 𝑌)  :(Garren, 1998) 
𝐶𝑜𝑣 (𝑋, 𝑌) =  

∑(𝑥 − �̅�) (𝑦 − �̅�)

𝑛 − 1
 

 
( يف وقت واحد،   y(، ومتوسط )  x( اليت متت مالحظتها عن متوسط )x  ،yحيث يعرب عن املدى بني كل زوج من النقاط )

 (. y، و  x( تباينات عينة )2^〖S_Y〗، و  2^〖S_X〗و) 
 واملناقشة: النتائج،  

قامت الدراسة إبجراء حتديد للعالقات املكانية بني الظاهرات املؤثرة يف إدارة عمليات الطوارئ للفيضان يف منطقة الدراسة، وذلك  
هبدف تفسري العالقات املكانية، وفهم األسباب املؤدية إىل حدوث الفيضان، وحماكاته على سطح األرض فيما يسمح للتنبؤ بسلوكه يف  

 بل كما يلي: املستق
: العوامل املؤثرة يف كوارث الفيضان:   أوالا

 (: Hydrological Factorsالعوامل )اهليدرولوجية  
تقدم الدراسة يف هذا اجلزء العوامل اهليدرولوجية وما ينتج عنها من قيم حمسوبة تتعلق بشبكة التصريف املائي ملنطقة الدراسة بعد  

اض اجلزئية وحتديد هيدرولوجية األحواض وعالقتها املكانية مبخاطر السيول. )شرف، واملطريي،  تطبيق املعادالت )املورفومرتية( لألحو 
 (: 4(، تتضمن هذه العملية ابالعتماد على جمموعة من املتغريات املؤثرة، وهي كالتايل شكل رقم )21، ص2014

(،    Strahlerالتصريف بطريقة )سرتايلررتب اجملاري املائية: حيث اعتمدت الدراسة على حساب رتب جماري شبكة  1. 
نية  وتوزعت اجملاري املائية يف احلوض بشكل رتب تبدأ مبجاري صغرية، وكثرية متثل الرتبة األوىل تلتقي مع بعضها البعض؛ لتكون الرتبة الثا 

رى الرئيس، وكلما ارتفع عدد  اليت تكون أقل عدًدا، وأكثر سعة من األوىل، وهكذا إىل أن تكون آخر رتبة، واليت تكون هي رتبة اجمل
اري  اجملاري املائية يف األحواض ارتفعت معها خماطر السيول نتيجة لكميات املياه الكبرية اليت ميكن أن تنقلها هذه اجملاري، وبلغ عدد اجمل

( جمرى للرتبة  154، و)( جمرى للرتبة الثانية 237( جمرى للرتبة األوىل، و)515( جمرى تراوحت بني )1058يف شبكة التصريف املائي )
 ( جماري للرتبة السابعة. 4( جمرى للرتبة السادسة، و)28جمرى للرتبة اخلامسة، و) 61( جمرى للرتبة الرابعة، و59الثالثة، و)



       
 

 

 

 االجتماعيةمجلة جامعة أم القرى للعلوم  

افية   إدارة عمليات الطوارئ لكوارث الفيضان بنظم املعلومات الجغر

176 

 

القيم املرتفعة  2.  املائي مقسوًما على مساحة احلوض، وتشري  املائية للحوض  املائية: تعرب عن عدد اجملاري  .تكرارية اجملاري 
ارية اجملاري إىل إمكانية جتمع املياه داخل حوض التصريف، ومن مث؛ حدوث جراين سطحي بصورة أكرب، وتنخفض تكرارية اجملاري  لتكر 

 (: Horton, 1932يف األحواض كبرية املساحة، والعكس صحيح، وميكن احلصول على تكرارية اجملاري ابملعادلة التالية ) 
𝑭𝒔 =

𝑵

𝑨
 

(، وقد بلغ متوسط  2( مساحة التصريف )كمA( عدد اجملاري املائية، و)N(، و)2تكرارية اجملاري )جمرى/كم(  Fsحبيث متثل )
، تراوحت تكرارية اجملاري املائية بني  2كم  1( جمرى لكل 0.47تكرارية اجملاري املائية يف شبكة التصريف املائي حبوض منطقة الدراسة )

 (. 12يف احلوض رقم ) 2( كم1( جمرى لكل )0,34(، و)10يف احلوض رقم ) 2( كم1( جمرى لكل )0,95)
نسبة التشعب: تعترب مؤشرًا على العدد الالزم من قنوات رتبة معينة يف املتوسط لدعم وجود قناة من الرتبة التالية، وتربز أمهية   .3

فكلما زاد خطر الفيضاًنت عقب  حساب نسبة التشعب؛ إلظهار حجم العالقة بني حجم التصريف، ومعدل التفرع للمجاري املائية؛  
سقوط األمطار؛ زادت كثافة التصريف يف مناطق التجميع العليا، وتعترب نسبة التشعب ذات أمهية أساسية يف حتليل حوض الصرف؛ ألهنا  

لوك اجلراين،  تساعد يف ربط النظام )اهليدرولوجي( ملستجمعات املياه حتت الظروف )الطوبولوجية(، واملناخية؛ مما يساعد يف تفسري س
وحتسب كالتايل   منها،  أعلى  لرتبة  التابعة  اجملاري  وعدد  معينة  لرتبة  اجملاري  عدد  بني  النسبة  أبهنا:  التشعب  نسبة  وتعرف  والفيضان، 

(Horton, 1945 :)   
𝑹𝒃 =

𝑵𝑼

𝑵𝑼+𝟏
 

بة التشعب يف شبكة  ( عدد جماري الرتبة التالية، وبلغ متوسط نسU+1)_N( عدد جماري رتبة معينة، و)N_Uحبيث ميثل )
(، وتعد هذه النسبة يف حيز املعدل الطبيعي لألحواض اليت تكون مسطحه كما حددها  2,17التصريف املائي حبوض منطقة الدراسة )

)سرتايلر(، مما يدل على عدم تقطع احلوض بفعل جماريه، وابلتايل وجود خطر للفيضان؛ لقلة نسبة التشعب اليت تساعد بتجمع مياه  
( يف احلوض رقم  0,33(، و)4( يف احلوض رقم ) 7الساقطة، ووصوهلا إىل املصب بصورة سريعة، وبلغت نسبة التشعب بني )  األمطار 

(3 .) 
.كثافة التصريف: تعد كثافة التصريف مقياًسا أساسيًّا للخصائص املساحية حلوض التصريف، وللتحليل )اهليدرولوجي(، وهي  4

كثافة التصريف دل ذلك على زايدة اجلراين املائي السطحي ابحلوض، وزايدة اجملاري    تعكس مدى كفاءة التصريف، فكلما زادت
املائي السطحي    املائية اليت تسبب حدوث خماطر الفيضان، بينما إذا اخنفضت كثافة التصريف يدل ذلك على اخنفاض اجلراين 

ضان، وميكن حساب كثافة التصريف من خالل املعادلة  ابحلوض، واخنفاض اجملاري املائية، وابلتايل اخنفاض نسبة حدوث خماطر الفي 
 (:  Horton, 1932التالية: ) 

Ds =
∑ 𝑳

𝑨
 

(،  2( تعرب عن املساحة الكلية للحوض )كمA( جمموع أطوال اجملاري املائية يف كل الرتب النهرية )كلم(، و)L∑▒ حبيث ميثل)
بسبب قصر أطوال اجملاري املائية،    2( كلم/كم0,80بلغ متوسط كثافة التصريف يف شبكة التصريف املائي حبوض منطقة الدراسة )

تراوحت كثافة  وتدل على أن احلوض مل يصل إىل مرحلة متقدمة من النشاط احليت، واالستمرار يف توسيع احلوض جملاريه، وتسويتها، و 
 (. 12يف احلوض رقم ) 2( كلم/ كم0,37(، و)5يف احلوض رقم ) 2( كلم/ كم1,02التصريف بني )
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)برانسيب  5.  منوذج  ابستخدام  الرتكيز:  التالية:  Bransby- Williamsويليامس    – زمن  املعادلة  حبسب   )

(Wanielista, et al., 1977) 
Tc (hr) = 0.605 L S-0.2 A-0.1   

( معدل احندار اجملرى الرئيس  S( طول اجملرى الرئيس )كلم(، و)Lزمن الرتكيز )ساعة(، و)  Tc (hr)حبيث ميثل:   
(، وحلساب زمن الرتكيز ابألحواض اجلزئية؛ فقد اعتمد على زمن الرتكيز ابلنموذج السابق  2( مساحة احلوض املائي )كلمA)%(، و)

 (. 2جدول رقم )
 ابألحواض مبنطقة الدراسة قيم زمن الرتكيز  2جدول رقم

 Tc زمن التركيز )ساعة( 

(hr) 

مساحة الحوض المائي  
 A ( 2)كلم

  معدل انحدار الحوض 

)%(S 

)كلم(   الحوضطول 

L 

رقم  
 الحوض 

7.50 231.06 12.74 35.52 1 

6.00 295.16 20.91 32.17 2 

1.19 5.27 6.44 3.38 3 

0.52 23.06 30.66 2.35 4 

4.07 19.42 16.71 15.89 5 

3.09 36.36 41.68 15.43 6 

4.18 366.03 12.78 20.74 7 

7.92 279.28 41.43 48.41 8 

6.50 405.47 13.07 32.75 9 

1.48 3.36 5.86 3.94 10 

9.24 307.97 21.5 50.01 11 

1.25 20.44 3.4 3.58 12 

7.86 106.55 9.9 32.77 13 

6.56 183.14 8.35 27.93 14 
 املصدر: عمل الباحث.  
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 ( جمموعة العوامل )اهليدرولوجية( املؤثرة يف منطقة الدراسة 4شكل رقم )

 املصدر: إعداد الباحث.  

 (: Terrain Factorsالعوامل التضاريسية ) .2

ابقي العناصر: الشبكة  تعترب العوامل التضاريسية كأحد أهم عناصر حمتوى اخلرائط اجلغرافية، ذلك؛ ألهنا تؤثر بشكل فعال على  
دقيقة  املائية، املراكز السكانية، شبكة الطرق، ومتتاز التحليالت املنتجة بتوفريها لصورة رقمية ثالثية األبعاد عن التضاريس، والقياسات ال

ملية ابالعتماد  لالرتفاعات، ابإلضافة إىل إمكانية التحويل من طريقة متثيل إىل طريقة أخرى للتضاريس بكل سهولة، تتضمن هذه الع
 (: 5على جمموعة من املتغريات املؤثرة وهي كالتايل شكل رقم )

 (: Slopeاالحندار ) . 1

يعين ميل سطح األرض عن املستوى األفقي، ويكون االحندار كبريًا كلما زاد امليل، وتعترب االحندارات ذات أمهية كبرية يف أتثريها  
(  Young, 1972, p.173آخر، ويصنف االحندار بناًء على تصنيف )يونج( )   على قوة، وسرعة السيل، وانتقاله من مكان إىل

%(، واحندار متوسط  5-2%(، واحندار شبه مستوي من )2-0إىل سبع فئات، هي كالتايل: احندار مستوي يرتاوح االحندار من )
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%(،  30-15رتاوح االحندار من )%(، واحندار شديد ي15-10%(، واحندار متوسط الشدة يرتاوح االحندار من ) 10-5يرتاوح من )
%(، وقد تراوحت قيم االحندار  45%( ومنحدرات جرفيه: يزداد فيها االحندار عن )40-30واحندار شديد جًدا: يرتاوح االحندار من )

 (. 2%( يف احلوض رقم )20.95(، و )11%(  يف احلوض رقم ) 5.68بني )

 (: Contour Lineخطوط )الكنتور .2

على اخلريطة تربط نقاطاً متساوية االرتفاع تفيد يف توضيح شكل سطح األرض، وتضاريسها، حيث    تعرب عن خطوط مرسومة
( م يف احلوض  946تتباين خطوط الكنتور يف قيم االرتفاع لألحواض مبنطقة الدراسة مرتاوحًة بني أعلى قيمة خلطوط )الكنتور(، وهي )

 . ( 10( م يف احلوض رقم )643(، وأدىن قيمة، وهي )4رقم )

 (: Average Terrain Elevationمتوسط ارتفاع التضاريس ) .3

تُقاس االرتفاعات عادًة ابألمتار وميكن عرضها على اخلرائط بواسطة نطاقات لونية متدرجة توضح االرتفاعات الدقيقة لنقاط معينة  
الطبوغرافية، وتباينت متوسطات ارتفاع التضاريس لألحواض مبنطقة  على سطح األرض، تسمى اخلرائط اليت تعرض االرتفاعات ابخلرائط  

 (.10( م يف احلوض رقم )602(، وأدىن قيمة حنو )4( م يف احلوض رقم )897الدراسة بني أعلى قيمة ملتوسط االرتفاع بنحو )

 
 ( جمموعة العوامل التضاريسية املؤثرة يف منطقة الدراسة 5شكل رقم )

 حث. املصدر: إعداد البا  
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 (: Urban Factorsالعوامل احلضرية ) . 3 

تركز العوامل احلضرية على فهم التمايز املكاين وتنظيم العمليات اليت تشكل املدن هبدف حتديد أهم التحدايت، والقضااي اليت تواجه  
والتحليل النظري، والتجرييب، وطبيعته التطبيقية يف  منطقة الدراسة مبا يف ذلك استخدام األراضي والرتكيبة السكانية احلضرية، وكثافتها،  

 (: 6معاجلة إدارة عمليات الطوارئ ملخاطر الفيضاًنت، وهي كالتايل شكل رقم )

 (: Land Useاستخدام األرض )  .1

وقد حددت    عمليات التحضر يف املناطق املعرضة للفيضاًنت تزيد من تعرض املناطق احلضرية للكوارث نتيجة العوامل اهليدرولوجية،
التجارية،   واألنشطة  الصناعي،  واخلدمات، واالستخدام  احلضرية،  املنطقة  وهي  الدراسة،  منطقة  األراضي يف  فئات الستخدام  مخس 

 . 2( كم561.58واالستثمارية، واملناطق الزراعية، واملناطق اليت حيظر هبا التنمية، واليت بلغت فيها مساحات االستخدامات بنحو )

 (: Population Densityان ) كثافة السك .2

ق  تنوعت الكثافة السكانية مبنطقة الدراسة، واليت تؤدي دورًا يف مدى أتثر املناطق اليت حتتوي على كثافة سكانية مرتفعة مقارنة ابملناط
( نسمة يف  25( نسمات يف الكيلومرت املربع إىل أكثر من    )10اليت تنخفض فيها الكثافة السكانية؛ فقد تراوحت بني أقل من )

 الكيلومرت املربع. 

 



       
 

 181 (4( العدد )13املجلد ) 

5 

 د. مناور بن خلف املطيري 

 

 

 ( جمموعة من العوامل احلضرية املؤثرة يف منطقة الدراسة 6شكل رقم )
 املصدر: إعداد الباحث. 

 اثنياا: إدارة عمليات الطوارئ مبنطقة الدراسة: 

 النحو التايل: تركز عملية إدارة عمليات الطوارئ مبنطقة الدراسة على حتديد مستوايت الفيضان، وإدارهتا على  

 حتديد مستوى الفيضان: .1
يدعم حتديد مستوى الفيضان عملية تطوير )سيناريوهات( الفيضان للمساعدة يف التخطيط عند حدوث الفيضان، وتتضمن هذه املهام  

باين، ومشاركة معلومات أتثري  سري العمل؛ إلعداد البياًنت للتحليل، وحتديد منطقة أتثري الفيضان، والتأثري على البنية التحتية واملرافق وامل 
 كوارث الفيضان، وتقدمي تصور لتأثري الفيضان يف صورة ثالثية األبعاد، حبسب التايل: 
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 توزيع كارثة الفيضان: .1

( إىل احلصول على الوضع احلايل للبيئة املبنية، والتحقق من مناطق توسع البناء يف املستقبل،  7يهدف توزيع كارثة الفيضان شكل رقم )
( من  Critical areasجراء التحليالت السابقة مبنطقة الدراسة يف املرحلة األوىل من العمل واليت تساعد يف حتديد املناطق احلرجة )وإب

حتليل  وجهة النظر )اهليدروليكية( ملنع بناء املباين اجلديدة، وابلتايل احلد من زايدة حاالت اخلطر اجلديدة يف املناطق احلضرية؛ فقد أجري  
دقيق، وحمدث لكل منطقة الدراسة؛ لتسليط الضوء على االستخدامات املختلفة لألراضي بناًء على أمهية املباين، واألنشطة بداخلها،  

 ودمج هذه الفئات وفًقا ملعايري حمددة، مثل: تركز السكان، وجود أنشطة اجتماعية، وترفيهية، واألضرار اليت تلحق ابملناطق الزراعية. 

 د املناطق املتأثرة ابلفيضان: حتدي .2

( رقم  جدول  ابلفيضان  املتأثرة  املناطق  حتت  تقع  اليت  احلضرية  املناطق  )3متثلت  رقم  وشكل   ،)8( حنو  نسبته:    2( كم638(  مبا 
، 2( كم119(% من إمجايل منطقة الدراسة، علًما أن املنطقة اليت ستتأثر بشكل سريع، وخطورة مرتفعة بلغت مساحتها )27.82)
،  2( كم215(% من منطقة الدراسة، وقد أتثرت بشكل أقل وخطورة متوسطة يف منطقة الدراسة مبساحة بلغت )5.18لك بنسبة: )وذ

،  2( كم338(% من منطقة الدراسة، هذا، ووقعت املنطقة اليت ستتأثر بشكل أقل يف خطورهتا مبساحة بلغت )9.35وذلك بنسبة: )
 (% من منطقة الدراسة. 14.75وبنسبة )

، وتبلغ مساحة  2( كم672 حني بلغت املساحة االمجالية للمنطقة ذات الكثافة املنخفضة، واليت تتعرض إىل خطر الفيضان بنحو: )يف
، وتصل مساحة املنطقة ذات الكثافة املرتفعة، واليت تتعرض  2( كم36املنطقة ذات الكثافة املتوسطة املتعرضة خلطر الفيضان بنحو: )

، وبلغت  2( كم49، يف حني بلغت املساحة للخدمات اليت تتعرض إىل خطر الفيضان بنحو: )2( كم30: )إىل خطر الفيضان بنحو 
، وتبلغ املساحة لالستخدام الزراعي، واملناطق اليت حيظر هبا  2( كم0.11املساحة لالستخدام الصناعي املعرضة خلطر الفيضان بنحو: )

وتبلغ املساحة الستخدام األنشطة التجارية، واالستثمارية اليت تتعرض إىل خطر    ،2( كم71التنمية، واملعرضة خلطر الفيضان بنحو: )
  .2( كم112، ووصلت املساحة لالستخدام السكين املعرضة خلطر الفيضان بنحو: )2( كم5الفيضان بنحو: )

 ( املناطق املتأثرة بكارثة الفيضان مبنطقة الدراسة 3جدول رقم )
اإلجمالي 

 كم2
الخطورة مرتفع 

 كم2
متوسط الخطورة 

 كم2
منخفض الخطورة  

 كم2
        التوع                                              

 التسلسل  المستوى 

 1 منخفضة ةكثاف  205 90 73 368
 2 متوسطة ةكثاف  8 25 3 36
 3 مرتفعة ةكثاف  8 21 1 30
 4 الخدمات  33.19 14.62 1.20 49

 5 صناعي  0.0015 0.04 0.06 0.11
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71 30.99 19.93 20.50 
ومناطق يحظر بها   ، زراعي

 6 التنمية

 7 واستثمارية  ،نشطة تجاريةأ 2.17 1.92 1.03 5
 8 سكني 61.53 42.08 8.58 112
 9 اإلجمالي 338 181 119 638

 10 النسبة المئوية  14.75 9.35 5.18 27.82
 املصدر: عمل الباحث. 

 

 
 

 ت كارثة الفيضان مبنطقة الدراسة توزيع مستواي( 7شكل رقم ) 
 املصدر: إعداد الباحث. 
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 ( املناطق املتأثرة بكارثة الفيضان مبنطقة الدراسة 8شكل رقم )

 ث. املصدر: إعداد الباح

 

 إدارة عمليات الطوارئ مبنطقة الدراسة: .3

حددت ثالثة عتبات للطوارئ لكل بلدية تتعرض حلالة الطوارئ ابستخدام البياًنت التارخيية لألمطار، وقيمت املعدالت املختلفة الرتفاع  
( سم / ساعة؛ لرتبط كل عتبة حمددة ابملناطق اليت تتعرض لفيضان املياه املقدر، يوضح اجلدول رقم  15-10-5املياه على التوايل: )

لتنبيه، ومرجعها املكاين، وتفاصيل إجراءات الطوارئ املقرتحة مما يساعد يف إبراز املواقف احلرجة املوجودة يف منطقة  ( مستوايت ا4)
( )سيناريو( الطوارئ؛ لعرض شبكة الطرق، واملباين اليت سيتم إخالؤها مع مالحظة أن املنطقة احلضرية  9الدراسة، وميثل الشكل رقم )
ؤثر حىت يف ظل حدوث ظروف جوية طفيفة، فإجراءات الطوارئ لكارثة الفيضان مبنطقة الدراسة تندرج  تعاين من االخنفاض؛ مما سي

على الثالث مستوايت يف املناطق احلضرية؛ حيث ستعاين املباين اليت تقع يف األحواض اليت تتعرض لذلك، وخاصة املباين اليت يتواجد  
منسوب املياه، وابلتايل الفيضان الذي صاحبه سرعة يف املياه بزمن وصوهلا، كما أن  هبا قبو نتيجة لالخنفاض يف االرتفاع إىل ارتفاع  

املستوى الثاين سيتعرض إىل انقطاع يف التيار الكهرابئي، وازدحام مروري تشهده معظم املناطق اليت تقع يف هذا املستوى، والذي يتطلب  
إىل   إضافة  السكان،  لضمان سالمة  هبا  الكهرابئي  للتيار  )اإللكرتونية(  قطع  اللوحات  عرب  الطرق  بعض  تسلك  اليت  املركبات  توجيه 

اإلرشادية، وجعل قائديها على علم بوضع الطريق، وابلتايل سلوك طريق آخر من عدمه، وابملستوى الثالث الذي يعاين من اضطراب  
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ب اختاذ إجراءات مناسبة، مثل: إيقاف بعض  ابحلركة املرورية، ولكن على نطاق واسع سيعمل على شل احلركة املرورية فيها، وهلذا؛ جي
 الطرق الفرعية اليت تعاين من وجود فيضان، واقتصار الطرق على منافذ حمددة. 

 ( إجراءات الطوارئ لكارثة الفيضان مبنطقة الدراسة 4جدول رقم )

 زمن وصول المياه  الحوض  األضرار المتوقعة  إجراءات االستجابة 
مستوى  

 (السيناريو ) 
 التسلسل 

 والطرق  ،توقف الخدمات العامة
وخاصة   ،المباني السكنية

 ذات القبو 

4 

 1 المستوى األول  أقل من ساعتين
3 

12 

10 

 ا،غالق المناطق المتضررة كهربائي  إ
 لتغير حركة المرور  ؛الفتات في الطرق 

انقطاع الكهرباء، االزدحام  
 المروري 

6 

من  من ساعتين إلى أقل  
 خمس ساعات 

 5 2 المستوى الثاني 

7 

 غالق بعض الطرق الفرعية إ
اضطراب حركة المرور في  

 شبكة الطرق 

2 

 3 المستوى الثالث  أكثر من خمس ساعات 

9 

14 

1 

13 

8 

11 

 المصدر: عمل الباحث.
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 ة عمليات الطوارئ مبنطقة الدراسة ( سيناريو إدار 9شكل رقم ) .حمتوىحمتوى 
 املصدر: إعداد الباحث. 

 اخلامتة:
حددت هذه الدراسة منوذًجا يدمج الوحدة )اهليدروديناميكية(، والتحليل )اهليدرولوجي(، وما ينتج عنه من قيم حمسوبة تتعلق بشبكة  

وتقييم املخاطر عرب منوذج حملاكاة الفيضاًنت، وتقييم املخاطر يف املناطق اليت تلعب سياسات التنمية  التصريف املائي ملنطقة الدراسة،  
يل، أو  املستقبلية أحياًًن دورًا يف املناطق املزدمحة ابلسكان، وغري املنظم؛ مما يؤدي إىل أخطار الفيضان، فالتخفيف منها ليس قاباًل للتأج

ل مكاين متعمق للحد من خماطر الفيضاًنت املقرتح يف هذه الدراسة كمنهجية مناسبة؛ لتحديد املناطق  التأخري، وهلذا جيب تنفيذ حتلي
املعرضة للفيضاًنت بشكل خاص، وميكن أن تكون مناسبة من جهتني األوىل تعىن بصياغة مبادئ التنمية احلضرية املستقبلية، وحتديد  

وارئ اخلاصة ابملدينة املنورة مما يساهم يف ختفيف العبء املادي الذي ميكن أن  )سيناريوهات( املخاطر؛ لتطوير، أو حتديث خطط الط
تتكلف به احلكومات بسبب سوء التخطيط والبناء، فاالستمرار يف تعزيز منهجيات خماطر الفيضاًنت، وتقييمها، وتعزيز ختطيط الطوارئ،  

 وإدارهتا يؤدي إىل تقليل اخلسائر يف األرواح، والبىن التحتية. 
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الفيضاًنت، وإدارة عمليات الطواري  و  لتأثر املناطق احلضرية ابلفيضان حوايل:  - بتحليل أخطار  النتائج إىل أن املدى الكلي  أشارت 
(% من إمجايل منطقة الدراسة، واتضح التأثر بشكل سريع، وخطورة مرتفعة يف منطقة الدراسة مبساحة  27.82بنسبة: ) 2( كم638)

الدراسة، وقد أتثرت املناطق ذات خطورة متوسطة يف منطقة الدراسة  5.18بة: )، وذلك بنس2( كم119بلغت: ) (% من منطقة 
(% من منطقة الدراسة، هذا، وأتثرت بعض املناطق بشكل أقل يف خطورهتا مبساحة  9.35، وبنسبة: )2( كم215مبساحة بلغت:  )

 (% من منطقة الدراسة. 14.75، وذلك بنسبة: )2( كم338تبلغ: )

، وتبلغ  2( كم672راسة بلوغ املساحة االمجالية للمنطقة ذات الكثافة املنخفضة واليت تتعرض إىل خطر الفيضان بنحو: )كشفت الد
، وتصل مساحة املنطقة ذات الكثافة املرتفعة املتعرضة  2( كم36مساحة املنطقة ذات الكثافة املتوسطة املعرضة خلطر الفيضان بنحو: )

، وبلغت  2( كم49، يف حني بلغت املساحة للخدمات اليت تتعرض إىل خطر الفيضان بنحو: )2كم(  30إىل خطر الفيضان بنحو: )
الفيضان بنحو: ) الزراعي، ومناطق حيظر هبا  2( كم0.11املساحة لالستخدام الصناعي املتعرضة خلطر  ، وتبلغ املساحة لالستخدام 
، وتبلغ املساحة الستخدام األنشطة التجارية، واالستثمارية  2( كم71)التنمية اليت تتعرض إىل خطر الفيضان بنحو:                   

 . 2( كم112، ووصلت املساحة لالستخدام السكين اليت تتعرض خلطر الفيضان بنحو: )2( كم5املعرضة خلطر الفيضان بنحو: )

وارئ، وقيمت املعدالت املختلفة الرتفاع  وحددت البياًنت التارخيية لألمطار ثالث عتبات للطوارئ يف البلدايت اليت تتعرض حلالة الط
التوايل: ) ( سم/ساعة؛ لرتبط كل عتبة حمددة ابملناطق اليت تتعرض لفيضان املياه املقدر، وحددت مستوايت  15-10-5املياه على 

 منطقة الدراسة، ومتثيل  التنبيه، ومرجعها املكاين، وتفاصيل إجراءات الطوارئ املقرتحة؛ مما ساعد يف إبراز املناطق احلرجة املوجودة يف 
)سيناريو( الطوارئ؛ لعرض شبكة الطرق، واملباين اليت سيتم إخالؤها مبالحظة االخنفاض يف املنطقة احلضرية؛ مما قد يؤثر يف حال حدوث  

 ظروف جوية خفيفة. 
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