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  :المشاكل التي تعيق مواجهة أخطار السيول و كيفية االستفادة من مياهها ١-٤
  

على الرغم من تعدد الدراسات اليت جترى إال أن مواجهة الكوارث وإدارا ومنها كـوارث  
من الشائع يف الكثري من املواقع املتـأثرة   السيول مل حتقق جناحاً كبرياً حىت اآلن و قد يرجع ذلك إىل أنه

يول القول بأن بعضها خامل مل حتدث فيه سيول لعدة سنوات لذا فيمكن تصنيفه خبطورة منخفضة، بالس
ومثل هذا القول له خطورته البالغة حيث أن تصرفات الوديان اهليدرولوجية متفاوتة من عام إيل آخر بناء 

الـوادي   علي كميات األمطار الساقطة، فإذا كانت العواصف املمطرة ذات تصرفات صغرية احتـوى 
بالتسرب على مجيع األمطار ويكون تصرفه غري ملحوظ، ولكن قد حتدث عواصف متباعدة ذات زمن 

عام تؤدي إيل تصرفات عالية دون إنذار سابق حيل معها الدمار، لذا فإن سياسـة  ١٠٠أو  ٥٠تكراري 
صف ممطرة التعامل مع طرق احلماية أو طرق مواجهة السيول سوف تعتمد علي حسابات إحصائية لعوا

عام جيب مواجهتها بفعالية عالية وتقليل األخطار النامجة عنها، و جيب  ١٠٠قد حتدث مره واحدة كل 
مراعاة أال يؤدي عدم انتظام فترات حدوث كوارث السيول إىل عدم انتظام االسـتعداد ملواجهتـها و   

بعض خمرات السيول وبعـض  بالتايل إمهال املشروعات اهلندسية وعدم صيانتها فعلي سبيل املثال هناك 
، وهي حتتاج إىل صيانة دورية، (الصعيد ـ البحر األمحر ـ سيناء  (السدود الترابية يف حمافظات السيول  

  :ولقد ترتب علي هذه املشاكل عدة مظاهر منها 
  أنه قد يتم تنظيم عملية االمتداد العمراين السكاين والسياحي دون ختطيط مسبق لتفادي أخطار

  .وغريمها_مايو  ١٥ي سبيل املثال بعض القرى السياحية ـ مدينة السيول وعل
  مل يتم إنشاء جماري صرف صناعية جبوار بعض الطرق املارة ببطون األودية لتصريف مياه األمطار

  .والسيول يف سيناء علي سبيل املثال
 سيل تتم عمليات التكسية علي بعض الطرق بأسلوب خاطئ حيث يواجه احلائط الرأسي جمري ال

  .وينشأ احلائط املائل علي اجلانب اآلخر
   يتم إنشاء الربابخ وفتحات التصريف بأقطار تقل عن الكمية املتوقعة للمياه السارية وبـذلك ال

تقوم هذه الفتحات بتصريف حتت الطرق للكميات املتدفقة ويؤدي ذلك إىل حدوث ايارات يف 
.ي والكتل الصخريةالطرق من جراء حنر املياه احململة بالرمل واحلص
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و قد كان هلذا كله أثره يف وجوب تقييم خماطر السيول و دراسة أساليب احلمايـة املختلفـة مـن    
  .أخطارها

  

  :تقييم مخاطر مخرات السيول ٢-٤
  

وجد أن عملية تزويد األودية مبحطات لقياس تصرفات اجلريان السطحي عملية مكلفة، وحىت 
تستأثر األودية الكبرية على هذه التجهيزات وتبقى الروافد األصـغر   عند توفر اإلمكانات املادية فسوف

رغم  خطورة بعضها تبقى بال جتهيزات، األمر الذي  يؤدي إيل إغفاهلا وعدم التعـرف إىل خطرهـا   
التدمريي فضال عن تناسى تزويدها  مبنشآت حملية لتعويق حركة املاء و إرغامه على التسرب الرأسـي  

تعتمد على حتليل كامل و دقيق  جليومورفولوجية  ٦٢٠ويف، و قد انبثقت طريقة جديدة لتغذية اخلزان اجل
كل وادي وكل رافد يف داخل هذا احلوض دف قياس الصفات الطولية والصفات املساحية وأمنـاط  
التفرع و كثافتها و تكرارية األمطار بغيه ختليق هيدروجرافات اجلريان السطحي و بالتايل معرفة إسهام 

ل رافد يف داخل احلوض الواحد و مكونات التقنية هي االختبار اهلورتوين و اختبار مرحلة النضـج و  ك
 .معدل تكرارية هطول األمطار

  
 :االختبار اهلـورتوىن ١-٢-٤

ويتضمن القيام حبساب عدد األفرع املختلفة ورتبتها يف كل حوض، و كذلك أطوال هـذه  
املعروفة هلورتون أو شتراهلر أو شيدجر، مث يتم رسم الرتبة أمـام  األفرع من خالل تقنية العد والترتيب 

كل من العدد و الطول على ورق نصف لوغاريتمي و ينشأ مثل متوالية هندسية و ميثل احلوض عندئذ 
 .نظام مائيا متكامالً  ينطبق علية قوانني احلركة املائية وقوانني التوازن املائي

  
 :ضاختبار مرحلة النضج للحو ٢-٢-٤

وفيه يتم تقسيم احلوض  إيل شرائح كل شرحية حيدها خطى كنتور ميكن منهما معرفة متوسط 
ارتفاع الشرحية و قياس مساحتها، و مع تكرار هذا العمل لكل احلوض يتكون لـدينا جمموعـة مـن    
القياسات متثل موسط ارتفاع الشرحية و مساحة كل شرحية، و يتم توقيع كل من هذين  العنصرين على 
ورق  مليمتر عادي ومن شكل توزيع النقاط يتحدد لدينا درجة النضج للوادي، فإن كـان الـوادي   
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ناضجاً فإن نظامه املائي املوجود يف شكل تفرعات ينقل النبضات املائية إيل  املصب وال  يبقي  منـها  
م من ماء املطر فإمنا يف شيئاً للتخزين و القدر اآلخر الذي يفقد إمنا يغذي اخلزان اجلويف، أما القدر األعظ

شكل جريان سطحي مكوناً سيول هي اليت تسبب األخطار املعروفة، و يالحظ أن احلوض يف مرحلـة  
عدم النضوج فانه حيتوي على الكثري من الرواسب اليت متنع ماء املطر أن يفيض يف شكل سيل أو جريان 

  .سطحي
  
  :و احلوضحساب معدل تكرارية هطول األمطار على الوادي أ ٣-٢-٤

يالحظ يف االختبارات السابقة أنة مت اختبار التصميم اجليومورفولوجى للوادي أو احلوض من 
الناحية النظرية دون اختبار فعلى إلمكانية هطول أمطار حملية، و يف هذا االختبار يتم  رسـم املـنحين   

س سـنوات أو عشـر   التكراري هلطول األمطار معربا عنها يف شكل شدته مع الزمن خالل سنة أو مخ
سنوات أو عشرون سنة أو مخسون أو مائة عام وهذا يساعدنا أيضا يف حتديد حجـم ونـوع املنشـأ    

  .اهليدروليكي املطلوب إقامته لتعويق أو ختزين ماء السيول

و هكذا فإنه ميكننا أن ندرس الوديان و روافدها لتقييم خماطر السيول و االستعداد ملواجهتها   
  .احلماية املناسبة أو استخدام طرق

  

   :الوسائل المختلفة للتعامل مع السيول ٣-٤
  

  : ٦٣توجد ثالثة طرق للتعامل مع أخطار السيول
عن طريق االبتعاد باملناطق العمرانية عن مناطق الكوارث مع مراعاة أا قد    :Avoidance التجنب

  ال تكون جمدية يف حالة الكثافات السكانية العالية
عن طريق منع أو تقليل اخلسائر النامجة عن كوارث السيول و تعتمد علي :Preventionيةاحلماية والوقا

اجلانب التكنولوجي ممثل يف إقامة جمموعة من املنشآت ملقاومـة السـيول   
املتوقعة مثل اجلسور والسدود وغريها مع مراعاة اجلدوى االقتصـادية ألن  

  .هذه املنشآت هلا تكاليف عالية
  :عن طريق ختفيف األضرار لتقليل اخلسائر اعتمادا علي: Mitigationالتخفيف 
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 ختطيط استخدامات األراضي يف املناطق املعرضة للسيول  
 حتديد احملددات اخلاصة بتوطني هذه االستخدامات  
 حتديد األكواد املناسبة للمباين و طرق االنشاء املالئمة  
 توجيه وإنذار األفراد يف أوقات حدوث فيضانات.  
فانه ميكن القول أن أخطار السيول ميكن تالفيها إذا اتبعنا الطريقة األويل أو الثانية وعلي ذلك 

وان تقليل أضرار السيول يكون ممكن إذا اتبعنا الطريقة الثالثة، وجتدر اإلشارة إىل أن دمـج اسـتخدام   
ايـة املطلوبـة   الطرق معا يؤدي إىل توفري انسب الوسائل لتحقيق احلماية املطلوبة وتقليل تكاليف احلم

  ٦٤.وتقليل اخلطورة يف آن واحد
  
  :وسائل احلماية من أخطار السيول باستخدام منشآت احلماية ١-٣-٤

يتم البدء يف وضع حلول احلماية من السيول واالستفادة من مياهها طبقا حلالة املنطقة املـراد  
 .محايتها و هي إما مناطق مأهولة أو منشآت استراتيجية

حيـاة  (املعرضة للخطورة بأي درجـة من درجاا يتم حتديد نوع اخلطر  طق املأهولةىف حالة املنا) أ
، ميكن اختاذ القرار إما بنقل هذه املنشآت )مناطق أثار -منشآت سياحية -منشآت استراتيجية -مواطنني

لك أو التجمعات السكانية إىل مواقع أخرى بنفس مواصفاا خاصة التجمعات السكانية، وإذا استحال ذ
نفسياً واجتماعياً وتارخيياً فيتم البدء فوراً يف اختاذ إجراءات احلماية من أخطار السيول يف هذه املنـاطق  

 :مثل

   وضع تصميمات املنشآت اهلندسية سواء لسدود اإلعاقة أو لسدود التخزين أو غريمها  و يـتم
ظـروف السـريان   حتديد دقيق ألماكنها وارتفاعاا ونوعها وإنشاء قنوات مفيض حتسـباً ل 

السطحي الذي ميكن أن يتخطى أقصى ارتفاع للسد واالهتمام املستمر بصيانة هذه السـدود  
 . وقنوات املفيض

 التوصيـة حبفر أبار جوفية ذات تصميم خـاص حلـقن امليـاه يف مستودعات املياه اجلوفية. 

فإننا ) طرق بأنواعها -يدخطوط سكة حد( يف حالة املنشآت االستراتيجية ذات االمتداد اجلغرايف )ب
  :نالحظ أن هذه املنشآت متتاز بامتداد مساراا ملسافات كبرية خاصة الطرق الصحراوية مثل

 طرق إسكندرية مطروح السلوم املمتدة على امتداد الساحل الشمايل الغريب.  
 سفاجة -سوهاج -قفط -أو طرق القصري.  
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 الشرقية املدقات الترابية اليت تربط بني الوادي والصحراء.  
 أسيوط الصحراوي غرب النيل -طريق القاهرة.  
 املنيا -بىن سويف -الكرميات -القاهرة.  
 الزعفرانة -طريق الكرميات.  
 شرق النيل -العني السخنة -طريق القطامية.  
 حاليب عرب رأس غارب -طريق السويس  
 ألمحرحاليب والشالتني موازياً لساحل البحر ا -مرسى علم -القصري -سفاجا -الغردقة.  
 طابا -طريق السويس.   
 العريش مشال سيناء أو طرق وسط سيناء -طريق رمانة.  
 خاصة خام الفوسفات -طرق السكة احلديد املنشاة خلدمة أغراض قطاع التعدين.  

و هلذا و نظراً هلذا االمتداد اجلغرايف وتعرضها عرب مساراا املوازية أو العمودية إىل مسـارات الوديان 
خذ يف االعتبار طبيعة كل مقطع على امتداد املسار اجلغرايف للطريق الذي يتم دراسته، و يتم فإنه جيب األ

  :اختيار نوعية أعمال احلماية ألي من احلاالت السابقة بناء علي اعتبارات كثرية منها
 نوعية املنشأ املراد محايته.  
 الطبيعة الطبوغرافية احمليطة باملنشأ.  
 مدي أمهية هذا املنشأ.  
 يات مياه السيول املتوقع حدوثهاكم.  
 حجم وتصرف وسرعة مياه السيل التصميمي الذي بتعرض له املنشأ املطلوب محايته.  
 الزمن التكراري له.  
 روفة مع السيل التصميميكمية املواد العالقة وا.  

اختيار ويف حالة صالحية شكل أو اكثر من هذه األشكال حلماية موقع معني فان املعيار النهائي يف 
 Vulnerabilityأمثلها هو أن تكون التكلفة الكلية للحل األمثل أقل ما ميكن و هو ما يعرف بإسم 

Analysis.  

  

  :جماالت احلماية باستخدام السدود   ١-١-٣-٤
تعترب إقامة السدود من أنسب احللول للحماية حيث تتميز بقدرة عالية علي امتصاص صدمة 

املياه الواردة يف السيل خلف السد، وغالبا ما يصمم السـد علـي    السيل وكذلك علي ختزين كميات
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عام، وحتدد كفاءة التخزين بكمية الرمال واملواد العالقة اليت تتجمع خلفة بعد  ١٠٠السيل املتكرر كل 
عدة سيول متعاقبة، و حيدث ذلك بسبب تناقص سرعة املياه وبالتايل نقص قدرة املياه علي محل املـواد  

ا يؤدي إىل ترسبها يف املساحات املخصصة للتخزين، و جند أنه قد يؤدي هذا إىل نقص كبري يف العالقة مم
السعة التخزينية للسد مما قد ينتج عنة عبور املياه فوق السد مسببة له أضرار بالغة قد تصل إىل ايـار  

ـ  ات بعـد  كامل للسد وكذلك للمناطق اليت حيميها السد خلفة، ولذلك جيب إجراء فحوص وحتقيق
حدوث عدة عواصف ممطرة وسيول للتأكد من عدم نقص السعة التخزينية وكذلك سالمة جسم السد 
نفسه، كما جيب عند اختيار هذا احلل للحماية من السيول مراعاة دراسة التأثريات الضارة علي البيئـة  

ه األضرار، و يالحـظ أن  نتيجة ختزين املياه أمام السدود والعمل علي اقتراح احللول املناسبة لتاليف هذ
هناك آثار ذات نفع كبري لعملية التخزين هذه مثل حالة تسرب املياه املختزنة وتغذيتها للخزان اجلـويف  
األمر الذي ميكن االستفادة منه عن طريق إعادة ضخ هذه املياه بواسـطة الطلمبـات مـرة أخـرى     

  .املياهواستخدامها يف أغراض كثرية مثل الزراعة أو إمداد األهايل ب
و يف حالة اختيار إنشاء السدود للحماية من أخطار السيول فإن هذه السدود تصمم لتكون صاحلة 

  ، (عام ١٠٠أو  ٥٠علي سبيل املثال (للحماية ملدة زمنية حمددة 
  

  :تصنيف السدود طبقا لوظيفتها:أوال
  . تقام السدود إما دف ختزين املياه أو تقليل سرعة اندفاعها

  
ومنع اندفاعها والسماح هلا بالتخلل عرب الصخور والرواسب  السدود دف ختزين املياه إقامة) أ 

  :لتزويد اخلزان اجلويف غري العميق باملياه مثل
  ر النيل بأسوان حملاولة ترويض الفيضانات اليت كانت تغرق السد العايل الذي أقيم على جمرى

  .البالد قبل إنشائه
 وادي العريش، وقد تكون أمام هذا السد خزان تكفى سعته لري  ومثل سد الروافعة على جمرى

  . فدان رياً مستدمياً ٤٠٠
  
 :وتشمل هذه السدود نوعني أساسيني مها .إقامة السدود دف التقليل من سرعة اندفاع املياه) ب

 وتقام هذه السدود على طول جمارى الروافد الثانوية والرئيسية اليت تلتقـي   السدود الركامية
الوادي الرئيسي وتغذية مبياه اجلريان، و يراعى يف املسافات الفاصلة بينها السمات اجليولوجية ب

و اجليومورفولوجية هلذه الروافد، وكذلك خصائص شبكة التصـريف، وتسـتخدم الكتـل    
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الصخرية املفككة املتناثرة يف قيعان األودية يف بناء هذه السدود دون استخدام أي مادة المحة 
 .تكاألمسن

  وهذه السدود ال تزيـد ارتفاعهـا   ) ٤/١شكل رقم (السدود البنائية املتبادلة و الغري كاملة
وعرضها عن املتر الواحد و يبدأ السد من أحد جوانب ارى حبيث ال يصل إىل اجلانب اآلخر 

  . الذي يبدأ منه السد الثاين مما يؤدى إىل جريان مائي متعرج وبطيئاً

  السدود البنائية املتبادلة) ٤/١(شكل رقم           
  بعض أساليب مواجهة أخطار السيول يف مصر  و االستفادة من مياهها يف التنمية-صابر أمني الدسوقي/د: املصدر     

  
  :تصنيف السدود طبقا للخامات املستخدمة ا:ثانيا

املوقع املراد  ميكن بناء السد ليكون سد ترايب أو سد ركامي حسب املواد الطبيعية املتوافرة يف
  :محايتها، ويؤدى إقامة السدود يف حوض الوادي إىل

 محاية مظاهر احلياة فيه من طرق ومزارع وجتمعات سكانية من اجلريان السيلي املندفع.  
  باإلضافة إىل إعطاء الفرصة ملياه السيول بالتسرب خالل الرواسب الوديانية مما يساعد على تغذية

  .اخلزان اجلويف الغري عميق
 ٦٥.رفع منسوب مياه اآلبار مما يعطى الفرصة ملزيد من التجمعات البدوية والتنمية يف الوديان  

  
  :السدود الركامية ) أ

يستخدم يف بناء هذه السدود الركام من مجيع املقاسات وذلك لتحقيق االتزان للسد، كمـا  
أن توضع علي اجلانـب  جيب عمل ستارة ملنع تسرب املياه من خالل جسم السد، وهذه الستارة ميكن 

                                                           
املؤمتر السنوي الثالث إلدارة  -" مصر  و االستفادة من مياهها يف التنميةبعض أساليب مواجهة أخطار السيول يف"-صابر أمني الدسوقي/د ٦٥

  ١٩٩٨أكتوبر-األزمات والكوارث
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املواجه للمياه من تربة غري منفذة أو بالطة خرسانية أو طبقة إسفلتية أو صفائح معدنية، كما ميكـن أن  
تكون هذه الستارة علي هيئة طبقة رفيعة رأسية من تربة غري منفذة داخل جسم السد، وعند تصميم هذا 

وط للسد مبقدار يؤدي إىل ايـار أو تلـف   النوع من السدود جيب أن يؤخذ يف االعتبار أال حيدث هب
للستارة الغري منفذ للمياه، وعلي هذا فإن أصلح أنواع التربة كأساس هلذا النوع مـن السـدود هـي    
الصخور أو الزلط والرمل املدكوكة، وعادة ما يتم اللجوء إىل إنشاء السدود الركامية يف األماكن النائية 

من األمثلة علـى اسـتخدام   يث ال تصلح التربة إلقامة سد ترايب، و اليت يتوافر فيها الركام اجليد وح
تعرضت قرية أوالد سالمة مبحافظة سوهاج إىل ) قرية أوالد سالمة مبحافظة سوهاج(السدود الركامية 

خطر السيول اجلارفة، وبدراسة بدائل احلماية املختلفة مت اقتراح بناء سد ركامي حلجز التصرفات املتوقعة 
 ٨عام، و مت اختيار موقع السد علي بعد حوايل ٥٠ل كنتيجة عاصفة ممطرة ذات زمن تكراري من السيو

كم ويـبني  /متر  ٦كم من موقع القرية علي املخر الرئيسي للوادي الذي يصل ميله املتوسط إىل حوايل 
  .الشكل التايل قطاع يف السد الركامي املقترح حلماية القرية

  سد ركامي قطاع يف) ٤/٢(شكل رقم          
  الوقاية من تأثري الرمال و السيول اجلارفة-حممد حليم إبراهيم سامل./د.أ: املصدر            

  
  :السدود الترابية ) ب

ويعترب هذا النوع من السدود هو األكثر انتشارا من بني أنواع السدود املختلفة وذلك لتوافر 
ن املعامالت عليها، كما أن متطلبات أساسات هذه املواد املالئمة إلنشائه بدون احلاجة إىل إجراء كثري م

السدود تعترب بسيطة عن مجيع أنواع السدود األخرى، ومن أهم ما جيب مراعاته عند تصميم السـدود  
الترابية دراسة مدي االحتياج إىل إنشاء مفيض، و دراسة مدى استيعاب هذا املفيض للتصرفات الزائدة 

السد الترايب يتعرض ألضرار بالغة قد تصل إىل االيار الكامـل يف  عن سعة اخلزان أمام السد حيث أن 
حالة عبور املياه من فوقه، كذلك جيب التحذير من إجراء أي أعمال حفر يف جسم السد بعد إنشـائه  

مدينـة  (من األمثلة على استخدام السدود الترابية حىت ال يتعرض السد لاليار نتيجة هذا احلفر، و 
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نتيجة للحاجة إىل التوسع العمراين يف صعيد مجهورية مصر العربية فقد مت اقتراح إنشـاء  )املنيا اجلديدة
مدينة املنيا اجلديدة، وتقع هذه املدينة حتت تأثري عدة وديان هامة ولذلك متتد دراسة محاية املدينة مـن  

اية مت اقتراح إنشـاء  أخطار السيول اجلارفة، ونتيجة هلذه الدراسة وبعد استعراض البدائل املختلفة للحم
سد ترايب علي املخر الرئيسي لوادي الشيخ حممد بالقرب من املدينة لتجميع السيول أمام هـذا السـد   

  )٤/٣شكل (
مترا  ١٠مترا عند احملور وبعرض  ٨.٥مترا عند القمة وارتفاعه  ١٥٥ويبلغ طول السد حوايل    

واملقدر حجمها حبـوايل   (عام ١٠٠(تصميمي مترا عند القاع، وتتجمع مياه السيل ال ٤٨عند القمة و 
ألف متر مكعب يف اخلزان املوجود أمام السد ومنه عن طريق ماسورة قطرها واحد متر إىل قنـاة   ١٠٠

تصريف السيل املقترحة، ويالحظ أن مأخذ املاسورة جيب أن يكون على منسوب ال يسمح بانسدادها 
  .ويوضح الشكل التايل القطاعات التصميمية للسد الترايبعن طريق املواد العالقة واملنجرفة مع السيل، 

      
  استخدام السدود الترابية يف مدينة املنيا اجلديدة) ٤/٣(شكل رقم 

  الوقاية من تأثري الرمال و السيول اجلارفة-حممد حليم إبراهيم سامل./د.أ: املصدر    

  
  :اعتبارات جيب األخذ ا عند استخدام ا  لسدود:ثالثا
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يؤخذ يف االعتبار عند حتديد سعات التخزين أن خيصص جزء منها لتـراكم املـواد   جيب أن 
الرسوبية املتوقعة خالل فترة صالحية السد، كذلك جيب أن يؤخذ يف االعتبار شكل و مدى الترسيب 
أمام السد حيث قد تترسب املواد املعلقة بعيدة عن موقع السد، مما ينتج عنه تناقص سـرعات امليـاه و   

ا على محل املواد العالقة، و ميكن إقامة مصائد للمواد الرسوبية أمام السد و تطهريها كل فترة زمنية قدر
مالئمة، ولكي يكون التصميم ذو كفاءة عالية جيب أن يؤخذ يف االعتبار عند حتديد سعات التخزين أن 

ما جيـب أن يؤخـذ يف   خيصص جزء منها لتراكم املواد الرسوبية املتوقعة خالل فترة صالحية السد، ك
االعتبار أيضا شكل ومدي الترسيب أمام السد حيث قد تترسب املواد املعلقة بعيدا عن موقع السـد يف  

  :حالة جتميع املياه أمامه من سيل سابق، وذلك يبسب اصطدام املياه القادمة بالكتلة الساكنة مما ينتج عنه
 تناقص سرعات املواد.  
  ا علي محل املواداملعلقةتناقص قدر.  
 ترسب ما حتمله من هذه املواد أمام املياه املتجمعة.  

و هلذا فإنه ميكن أيضا يف حالة الرغبة يف احملافظة علي السعة التخزينية إقامة مصائد للمواد الرسوبية أمام 
  ٦٦ .السد حلجز اكرب قدر ممكن من هذه املواد فبها وتطهريها كل فترة زمنية مالئمة

  
  :اية باستخدام السدود واملفيضات جمال احلم  ٢-١—٣-٤

يستخدم هذا احلل لتقليل حجم السدود واخلزانات، ويتم التصميم علي سيل ذو زمن تكراري 
عام مع إضافة مفيض له لتصريف مياه السيول الزائدة من السيل التصميمي عن طريق املفيض، و يتم  ٥٠

ة ال تؤثر علي املنشات املراد محايتها، و التصريف إىل شبكة الري والصرف إن وجدت أو إىل منطقة آمن
حيث مت استخدام السد الترايب و  )مدينة املنيا اجلديدة(من األمثلة على استخدام السدود واملفيضات 

املفيض املقترح إنشاؤه كبديل للسد الترايب لوادي الشيخ حممد، ويف هذا احلل يتم تصريف املياه الزائدة 
سم لتفريغ  ٤٥، كذلك فإن السد مزود مباسورة قطرها )٤/٤شكل (اورة عن طريق املفيض إىل ترعة جم

  .اخلزان بعد ذلك بطريقة آمنة ال تسبب أي أضرار
أن املياه املنصرفة من املفـيض   ومن االعتبارات اليت جيب األخذ ا عند استخدام املفيضات

هذا إىل زيادة قدرة املياه على تكون رائقة و ال حتتوي على أية مواد رسوبية سوى الرفيع جدا، و يؤدي 
حنر التربة خلف السد، و بالتايل جيب أن يراعى يف هذه احلالة دراسة طبيعة التربة و األراضـي لتـوفري   

  .احلماية الالزمة هلا من هذا النحر
                                                           

-جامعة القاهرة-مركز حبوث التنمية و التخطيط التكنولوجي- "الوقاية من تأثري الرمال و السيول اجلارفة"- حممد حليم إبراهيم سامل./د.أ ٦٦
١٩٩٣  
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  استخدام املفيضات يف مدينة املنيا اجلديدة) ٤/٤(شكل رقم 

  الوقاية من تأثري الرمال و السيول اجلارفة-حممد حليم إبراهيم سامل./د.أ: املصدر    

  
  
  :جماالت احلماية باستخدام قنوات التحويل   ٣-١-٣-٤

بأمان ودون  (ترعة أو مصرف)يتم يف هذه الطريقة إنشاء قناة حتويل إلمرار مياه السيل إىل أقرب جمرى مائي 
داد قناة التحويل حلمايـة األراضـي اـاورة    إحلاق أي ضرر باملنشات القائمة، يستلزم ذلك إنشاء جسر واقي علي امت

واملعاونة يف ختزين مياه السيل حىت يتم تصريفها ألقرب جمرى مائي، ويالحظ  أنه البد من مراجعة تصميم هذا اـرى  
لضمان املائي للتأكد من استيعابه ملياه  السيل باإلضافة إىل تصرفه الطبيعي حيث قد يلزم إجراء عملية توسيع هلذا ارى 

إمرار مياه السيل بدون أن تفيض املياه منه إىل  األراضي ااورة، كما يلزم إجراء صيانة دورية للتأكد من أن قناة التحويل 
بنفس األبعاد التصميمية احملددة بدون تغيري حىت ال يؤدي ذلك إىل عدم قدرة القناة علي تصـريف السـيول بكفاءـا    

حيث مت اقتراح قنـاة   حمافظة سـوهاج -قرية أوالد سالمة(دام قنوات التحويل من األمثلة على استخالقصوى، و 
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حتويل إلمرار مياه السيل بعيدا عن القرية وتوجيهها إىل مصرف سوهاج الرئيسي، ويوضـح الشـكل   
     .التخطيط العام لقناة التحويل حىت اتصاهلا مبصرف سوهاج الرئيسي) ٤/٥(

   
  قنوات التحويل يف قرية أوالد سالمةاستخدام ) ٤/٥(شكل رقم         

  الوقاية من تأثري الرمال و السيول اجلارفة-حممد حليم إبراهيم سامل./د.أ: املصدر             
  

قطاع عرضي يف قناة ) ٤/٧(القطاع الطويل للقناة، ويبني شكل رقم )  ٤/٦(و يظهر شكل رقم 
قناة التحويل للمساعدة يف حتويل مياه السيل  التحويل واجلسر الواقي الذي مت اقتراح إنشاؤه علي طول

حىت يتم تصريفها بأمان، هذا وقد استلزم املقترح توسيع قطاع مصرف سوهاج الرئيسي لضمان إمرار 
  .مياه السيل باإلضافة إىل التصرف الطبيعي للمصرف بأمان دون حدوث أي فيضان ملياه املصرف
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  التحويلالقطاع الطويل لقناة ) ٤/٦(شكل رقم 

  الوقاية من تأثري الرمال و السيول اجلارفة-حممد حليم إبراهيم سامل./د.أ: املصدر    
    

  

  القطاع العرضي لقناة التحويل و اجلسر الواقي) ٤/٧(شكل رقم 
  الوقاية من تأثري الرمال و السيول اجلارفة-حممد حليم إبراهيم سامل./د.أ: املصدر    

  
مراعاة احتمال تسـرب املـواد    ذ ا عند استخدام قنوات التحويلومن االعتبارات اليت جيب األخ

العالقة يف مياه السيول علي قاع أو جوانب هذه القنوات، وينتج عن ذلك نقص مساحة القنـاة مـن   
املساحة التصميمية مما يؤدي إىل فيضان مياه السيول وحدوث أضرار كبرية لألراضي الواقعة جبوار هذه 

حوال حيدث حنر يف بعض األجزاء وخباصة عند حدوث منحنيات يف مسار القناة القنوات، ويف بعض األ
أو حدوث ايار يف أحد جسورها مما يؤدي أيضا إىل إغراق األراضي ااورة، لذا جيب عند تصـميم  
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هذه القنوات مراعاة اختيار السرعات املناسبة اليت ال تسبب ترسيب للمواد العالقة وتدبيش اجلوانـب  
  .ة للنحر حىت ال حيدث تآكل هلذه اجلوانباملعرض

  
  :جمال احلماية باستخدام الربابخ  ٤-١-٣-٤

تعترب هذه الطريقة هي أنسب طرق احلماية يف حالة عدم إمكانية إنشاء سدود لتخزين ميـاه    
حلمايتها من أخطار السيل  (طريق أو خط سكك حديدية)السيل و يتم إنشاء الربارخ من أسفل املنشأ 

  ).٤/٨شكل (

  إحدى هذه الربابخ ألحد الوديان املؤثرة علي الوصلة احلديدية أبو طرطور ـ قنا) ٤/٨(شكل 
  الوقاية من تأثري الرمال و السيول اجلارفة-حممد حليم إبراهيم سامل./د.أ: املصدر     

  
وقد يستلزم هذا احلل إنشاء خزان طبيعي جبوار املنشأ لتخزين جزء من مياه السيل يف حالـة  

من األمثلة على استخدام توقع تصرفات عالية جدا وذلك ليكون احلل مناسبا من الناحية االقتصادية، و 
فقد وجد أن التصرفات النامجة عن السيول يف وديـان   )قنا-وصلة سكة حديد أبو طرطور(الربابخ  

ني ختزين جزء مـن  هذه املنطقة عالية جدا مما ال ميكن معه تصريفها كاملة بطريقة اقتصادية، ولذلك تع
، )٤/٩شكل (املياه يف اخلزان الطبيعي جبوار خط السكك احلديدية و إمرار جزء منها أسفل هذا اخلط 

  :وعلى هذا فإن العمل الذي يترجم هذا املفهوم اهليدروليكي جيب أن حيتوي علي العناصر اآلتية 
 عينا من املاءجسر واقي جبوار خط السكك احلديدية لتكوين خزان طبيعي يسع حجما م.  
 بربخ حتت خط السكك احلديدية إلمرار تصرف حمدد من مياه السيل.  
  قناة صناعية بعد الرب بخ الغرض منها توصيل املياه مرة أخرى إىل املنسوب األرض الطبيعي أو

  .تصريفها يف أحد ااري املائية من ترع أو مصارف
  :يشملو بناء علي ما سبق وضع التصميم اهليدروليكي والذي 

 حتديد منسوب التخزين.  
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 كمية التصرف املسموح به داخل الرب بخ.  
 السرعة التصميمية.  
 مساحة قطاع الرب بخ.  

مث يتم بعد ذلك وضع التصميم اإلنشائي ويشمل حتديد األبعاد اإلنشائية ومنسوب الرب بخ حبيث ال يتأثر 
يم القطاعات اخلرسانية والتسـليح  باالهتزازات الديناميكية الناجتة عن مرور القطارات، وكذلك تصم

ليتحمل األمحال الكبرية اليت سيتعرض هلا نتيجة مرور عربات السكك احلديدية احململة خبام الفوسـفات  
   .مضافا إليها التأثري الديناميكي حلركة القطارات
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  قنا-بربخ أسفل السكة احلديد حلماية وصلة أبو طرطور) ٤/٩(شكل 

  الوقاية من تأثري الرمال و السيول اجلارفة-ليم إبراهيم ساملحممد ح./د.أ: املصدر    

مراعاة املشاكل الناجتة من املواد العالقة مبياه  الربابخ ومن االعتبارات اليت جيب مراعاا عند استخدام
السيول يف حالة إنشاء الربابخ سواء كانت خرسانية أو من املواسري فهي ترسب بعض من هذه املـواد  

اخل هذه الربابخ أو أمام مداخلها، ويؤدي هذا إىل إعاقة حركة املاء ونقص القدرة التصـريفية  العالقة د
هلذه الربابخ مما يعين عدم قدرا علي توفري احلماية الكاملة ملنشات البنية األساسية وقد يؤدي هـذا إىل  
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سيول إلبقائها صاحلة تعرضها ألخطار كبرية، ولذلك يتم إجراء عمليات تطهري للربابخ بعد حدوث عدة 
ملرور املياه بدون أي إعاقة، كما ميكن وضع شباك علي مدخل الربابخ حلجز األحجار والعوائق الكبرية 
من الدخول إليها، كذلك جيب دراسة نوعية التربة أمام الربابخ وتدبيشها ملسافة كافية حىت ال تتآكـل  

أسفل فرشات القواعد و وحدوث ايـار   تتآكل بفعل مياه السيول مما قد يؤدي إىل حدوث فراغات
.كامل هلذه الربابخ

٦٧  
  
  :جمال احلماية باستخدام خزانات مبطنة باخلرسانة املسلحة  ٥-١-٣-٤

و ذلك يف رؤوس داالت األودية احملتمل تعرضها للسيول على أن توجد عـدة فتحـات يف   
ه الفتحات شبكات حديدية ملنـع  اجلانب املقابل ملخارج األودية من الكتل اخلرسانية، ويركب على هذ

دخول املواد الصخرية الكبرية احلجم إىل اخلزانات، كما ينبغي عمل فتحة يف اجلانب اآلخر للخزان يف 
اجلانب املقابل للدلتا، على أن تكون هذه الفتحة عند أكثر أجزاء سطوح الداالت ارتفاعاً، ويركب على 

ا عند اللزوم، مث تركب على هذه الفتحات أنابيب  هذه الفتحات بوابات حديدية حىت ميكن التحكم
وىف داخل احلقول تستخدم طريقة الري بالتنقيط و من أمثلـة  . لنقل املياه إىل األراضي الصاحلة للزراعة

  .ذلك وادي غويبة الذي يصب يف خليج السويس بالقرب من العني السخنة
  
  : جمال احلماية حبفر اخلنادق املائية ٦-١-٣-٤

بارة عن جتاويف طولية يتم حفرها ىف الرمال فتتسرب إليها املياه جانبيا وتتجمع فيها، وهى ع
مث يتم ضخ هذه املياه آلياً عرب أنابيب لتصل إىل املناطق الزراعية، وينتشر هذا األسـلوب يف القطـاع   

  : الشمايل من سيناء، ويذكر  انه يوجد أحد عشر خندقاً يف سيناء تتركز يف منطقتني مها 
  سبعة خنادق(خليج السويس (  
  أربعة خنادق(ومنطقة الشيخ زويد (  

 :ومن أهم هذه اخلنادق ما يلي

  ملسافة، ويروى ما يزيد عـن   ٣م ٦٠م، ويصل تصرف إىل حنو  ٦١٣خندق  اخلروبة وطوله
 .فدان ٢٤٠

  ٥٦٢ساعة، ويروى حنـو  /٣مم  ٨٠م، ويصل تصرفه حنو ٤٩٧خندق الشيخ زويد و طوله 
 .فدانا

                                                           
-جامعـة القـاهرة  -مركز حبوث التنمية و التخطيط التكنولوجي-"الوقاية من تأثري الرمال و السيول اجلارفة"-ساملحممد حليم إبراهيم ./د.أ  ٦٧

١٩٩٣  



  ٩٣  

 ٢١٦ساعة، ويروى حنـو  / ٣م  ٤٥م، ويصل تصرفه حنو  ٢٣٨.٥ق ليه احلصني وطوله خند 
  .فدان

 

  :جمال احلماية حبفر اهلرابات ٧-١-٣-٤
و ذلك ىف قيعان األودية الصغرية اليت تتعرض للجريان السيلي بالقرب من مصباا، وتتـبطن  

كمة القفل منعاً لتلوث املياه، ويوجد هذه اهلرابات حبوائط خرسانية، و ينبغي أن تكون هذه اهلرابات حم
، ٣م  ٥٠٠و  ٢٠٠بسقف كل هرابة فتحة أو أكثر جللب املياه من داخلها، وتتراوح سعة اهلرابة بني 

هرابة ىف احلسنة وخنل، وىف الساحل الشمايل  ٢٧ويستخدم هذا األسلوب يف مشايل سيناء حيث يوجد 
  .وال سيما املناطق القريبة من مطروح

  
  :جماالت أخرى للحماية  ٨-١-٣-٤

هناك أشكال أخرى كثرية للحماية معظمها يعتمد على تأخري وصول مياه األفرع املختلفـة  
للوادي مع بعضها يف نفس الوقت جلعل التصرف النهائي أكثر انتظاما، و يالحظ أن هذه الطرق باهظة 

أكثر من هذه األشكال حلمايـة   التكاليف وال متنع أضرار السيل منعا كليا، ويف حالة صالحية شكل أو
موقع معني فإن االختيار النهائي سوف يعتمد على دراسة التكاليف الكلية لشكل احلماية من رأس املال 
والصيانة الدورية وغري الدورية واملقارنة الفنية بني هذه األشكال الختيار احلل األمثل الذي حيقق احلماية 

  .املطلوبة بأقل تكلفة ممكنة
  
  ): توجيه التخطيط العمراين(وسائل احلماية من أخطار السيول بدون إقامة منشآت  ٢-٣-٤

تعد املنشآت اليت تقام ألغراض احلماية من أخطار السيول غري كافية يف بعض األحوال لتوفري 
احلماية الكاملة من أضرار هذه السيول، ولذلك فان االجتاه لالعتماد علي نظم احلماية بـدون إقامـة   

أصبح شائعا يف العامل وخصوصا للمحافظة علي حياة اإلنسان، وان كان هذا ال يعين االستغناء منشات 
متاما عن املنشآت املعتادة للحماية ولكن يعين دمج هذان النظامان معا للحصول علي أكفـأ أنظمـة   

احلماية أثناء احلماية، وهلذا جيب عمل تقييم مبدئي هلذا النظام ملنع حدوث ايار أو نقص كفاءة منشات 
  .اإلنشاء أو التشغيل

  :فكرة هذا النظام ١-٢-٣-٤
تعتمد طرق احلماية بـدون إقامـة منشـآت علـي وجـود نظـام تنبـؤ هيـدروليجي         

HYDROLOGICAL  FORECASTING SYSTEM  الـوادي للعواصـف    يستخدم للتنبؤ برد فعل
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ساعات وذلك حىت  ٣لفيضان عن املمطرة، ويستلزم أيضا أن ال يقل زمن التأخري بني التنبؤ وحدوث ا
ميكن االستفادة ذا التنبؤ، كما يلزم معرفة تأثري االنذار علي سلوك األفراد ومقدرة الدولـة ممثلـة يف   
أجهزا علي االستفادة من هذا اإلنذار لتاليف األضرار النامجة عن حدوث الفيضانات، و هلذا النظام عدة 

  :طرق هي
رب واحد من أهم عناصر التنبؤ يف النظام حيث أنه يعطي بيانات دقيقة عنـد  ويعت:نظام التيليمتري: أوالً

نقاط حمددة يف الوادي بواسطة أجهزه قياس مثل مقاييس كثافـة األمطـار أو   
مناسيب املياه أو درجة الرطوبة، ويتم نقل هذه البيانات إىل مركز التنبؤ حيـث  

ص النتائج منها، ويعيب هذا يتم تغذية النماذج الرياضية ذه البيانات واستخال
النظام احتمال تأخر نقل البيانات أو عدم نقلها كلية يف حالة حدوث أضـرار  
ألجهزة القياس مما يستلزم اختيار أماكن وضع أجهزة القياس حبيث ال تتعـرض  
ألي أضرار سواء كانت طبيعية أو من فعل اإلنسان، ومع هذا فيعترب هذا النظام 

 بيانات يف نقاط حمـددة يف نفـس زمـن حدوثـه ا    هو الوحيد الذي يعطي 

INFORMATION REAL-TIME POINT  وجيب مالحظة أن دقة هذه البيانات
تعتمد علي خصائص أجهزة القياس وأن دقة متثيل هذه البيانات للمنطقة كلـها  

  .تعتمد علي كفاءة شبكة األجهزة املوجودة باملنطقة
يعتمد التنبؤ علي قياس ومالحظة املتغريات اهليدرومورفولوجية  ويف هذا النظام:االستشعار من بعد: ثانياً

علي نطاق مساحات كبرية من األراضي، وميكن القيام ذا بواسـطة رادارات  
  .أرضية أو أقمار صناعية أو طائرات

  :و ميكن القيام ذا عن طريق  بيانات مترولوجية مثل    
  أشكال السحب  
 ليةاجتاهات الريح يف االرتفاعات العا .  
 توزيع الضغوط.  

ومما هو جدير بالذكر أن استخدام مثل هذا النظام يف الوقت احلايل ال يزال حمدودا حيث ميثل 
دقة البيانات اليت يتم احلصول عليها من هذا النظام من الناحية الكمية عائق كبري الستخدام هذه الطرق 

حسني قدرة هذه األنظمة علي القياس الكمـي  يف التنبؤ الدقيق، وما زالت األحباث مستمرة يف العامل لت
الدقيق، ويعد استخدام الرادارات األرضية يف قياس األمطار أحد أهم النظم املذكورة سـابقا، وميكـن   
احلصول منها علي بيانات كمية مع وجود قدر من اخلطأ يف القياس، وبيانات كيفية بدرجة عالية مـن  

كم مع مراعاة شكل أحواض الوديان، كمـا ميكـن    ١٥٠ – ١٠٠الدقة يف حدود طول يتراوح بني 
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حتسني البيانات الكمية يف حالة استخدام أجهزة القياس السابق ذكرها يف نظام التيليمتـري بصـورة   
مشتركة مع نظام الرادارات ومعايرة هذه القياسات لتعميمها علي املنطقة اليت يغطيها الرادار، ويعيـب  

الالزمة لتركيب وتشغيل وصيانة الرادارات، وتستخدم هذه  الـنظم أي   هذا النظام فقط التكلفة العالية
نوع من اإلشارات التحذيرية، وقد وضعت إسرائيل هذه النظم على طول خليج العقبة بسيناء بني نويبع 

 .و إيالت خالل فترة االحتالل اإلسرائيلي مث رفعت هذه النظم مع عملية اجلالء

  
  حلماية باختالف حاالت املدنإختالف أشكال أعمال ا ٢-٢-٣-٤

توجد حالتني للمدن يتحكمان يف شكل أعمال احلماية و مها حالة عدو وجود بدائل الختيار 
  .٦٨مواقع املدن و احلالة األخرى هي وجود بدائل لتلك املواقع

  : حالة عدم وجود بدائل الختيار مواقع املدن اجلديدة: أوال
) ٤/١٠شكل رقم ( ع املدن املخططة واليت ال ميكن تغيريهاحالة املدن القائمة أو مواقفمثال يف 

  :تظهر لنا هذه احللول التالية
يف حالة وجود موقع املدينة علي جمرى السيل الرئيسي جيب عمل احلماية من أخطار السيول   )أ

اليت تتجمع علي حوض الوادي بأكمله وذلك بإنشاء السدود واالستفادة مبيـاه السـيل يف   
  ٠تلفة أو إنشاء قناة حتويل ري السيل خارج موقع املدينة األغراض املخ

أما يف حالة وجود موقع املدينة علي األجزاء السفلي من أحواض الوديان يتم عمل محايـة    ) ب
  ٠للموقع من أخطار مياه السيول اليت تتجمع علي اجلزء من حوض الوادي خارج املدينة

ض الوادي بأكمله أو اجلزء العلوي من حوض الوادي و يف حالة وجود موقع املدينة علي حو  ) ج
هذه احلالة ال حتتاج إيل محاية من أخطار السيول، ألن اخلطر قليل جداً حيث  هو بداية مياه 

  .السيل

                                                           
املؤمتر السـنوي الثالـث إلدارة    -"بعض أساليب مواجهة أخطار السيول يف مصر  و االستفادة من مياهها يف التنمية"-صابر أمني الدسوقي/د ٦٨

  ١٩٩٨أكتوبر-األزمات والكوارث
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  محاية مدن قائمة أو مواقع مدن خمططة ال توجد مواقع بديلة هلا) ٤/١٠(شكل 

  واقع املدن اجلديدة والقائمة من أخطار السيول الفجائيةمحاية م-عبد الرحيم فتح الباب/مهندس: املصدر    

  
  

  :حالة وجود بدائل الختيار مواقع املدن اجلديدة: ثانيا
تظهر لنا ) ٤/١١شكل رقم ( حالة املدن القائمة أو مواقع املدن املخططة واليت ميكن تغيريهايف 

  :هذه احللول التالية
ري الرئيسي للوادي داخل املوقع املخطط مع عدم يف احلل يتم السماح مبرور مياه السيل با  )أ

  ٠استغالل اري يف أي استجدامات
  ٠يف احلل يتم نقل املوقع ليشغل أعلي حوض الوادي   )ب
  ٠يف احلل يتم نقل املوقع إيل منطقة غري متأثرة مبجاري السيول  )ج
  
  
  

 

)ج(

 

)ب(

 

)أ(
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  محاية مواقع مدن خمططة مع إمكانية نقل هذه املواقع) ٤/١١(شكل 

  محاية مواقع املدن اجلديدة والقائمة من أخطار السيول الفجائية-عبد الرحيم فتح الباب/مهندس: املصدر    

  
وبالنسبة للتجمعات السكانية واملزارع املوجودة يف املناطق اليت تتعرض للسيول فإنه يوجد أسلوبني إما 

الت عمل حساب تصريف ميـاه  و يراعى يف مجيع احلابإقامة حواجز ركامية أو بتحويل مسار السيول 
 ٠٦٩السيول على موقع املدينة

 إقامة حواجز ركامية حول التجمعات السكانية واملزارع.  
  حتويل مسار السيول عرب قنوات صناعية يف داالت األودية اليت أقيم عليها جتمعات سكانية مثل

ع، ودلتـا  دلتا وادي دهب حيث توجد مدينة دهب، ودلتا وادي وتري حيث توجد مدينة نويب
وأدي سدر حيث توجد مدينة سدر، وكذلك داالت األودية اليت جيرى فيها تنمية وتوسـع  
زراعي كما هو احلال يف داالت األودية على اجلانب الشرقي لوادي النيـل بـني حلـوان و    

  .الكرميات

                                                           
  ١٩٩٠-املؤمتر الدويل إلدارة الكوارث-"محاية مواقع املدن اجلديدة والقائمة من أخطار السيول الفجائية"-عبد الرحيم فتح الباب/مهندس ٦٩
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)ب(

 

)ج(


