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 اتفيضانال

 اتمعظم فيضانإن .  flooding يطلق على العملية الطبيعية لتدفق المياه فوق ضفاف النهر بالفيضان    
الل خ ، السرعة التي يترشح عندها المطراألنهار هو دالة لكمية وتوزيع هطول المطر في حوض التصريف

ن حاالت مبعض الفيضانات تنتج من االنصهار السريع للجليد في الربيع، أو الصخور او التربة والطبوغرافية. 
هيار سد ما. وأخيرا، يمكن ألستخدام األرض ان يؤثر بشكل كبير على الفيضان في أحواض التصريف نادرة كأن
 الصغيرة.

 flood discharge القناة تدعى تصريف الفيضاننقطة حيث تغمر فيها المياه ان تصريف القناة عند     
. ان stageيدعى ارتفاع المياه في النهر في أي وقت بالمرحلة و . لفيضانا طاقة او حجموتستخدم كإشارة ل

ا يدل على ان سطح الماء قد وصل الى حالة المياه العالية كثيرا م flood stageمصطلح مرحلة الفيضان 
ررا على الممتلكات الشخصية. ويعتمد هذا التعريف على الفهم البشري لهذا والتي من المحتمل ان تسبب ض

الحدث، وبالتالي فان االرتفاع الذي يعتبر مرحلة فيضان يعتمد على االستخدام البشري للسهل الفيضي. 
  أي فيضان قد يتوافق وقد ال يتوافق مع حجم االضرار في الممتلكات.وبالتالي، فإن حجم 

 السيول وفيضانات المصب 

في األجزاء العليا من  flash floodsمن المهم ان نميز بين السيول وفيضانات المصب. تحدث السيول      
عموما، و أحواض التصريف وهي عموما تتولد عن أمطار غزيرة خالل فترة قصيرة على مساحة صغيرة نسبيا. 

 قد ال تسبب السيول فيضانات في األنهار الكبيرة. 

تشبع  تعمل علىالمصب منطقة واسعة وعادة تتولد عن عواصف تستمر لفترة طويلة فيضانات  تغطي     
التربة مما يؤدي الى تزايد الجريان السطحي. تكون الفيضانات في أحواض الروافد الصغيرة محدودة، ولكن 

  ألالف من احواض الروافد قد يسبب فيضان مصب كبير. مساهمة الجريان السطحي المتزايد

 تمدن والفيضانال

ف يان استخدام البشر لألرض في البيئات الحضرية زاد من حجم وتكرار الفيضانات في أحواض التصر      
يشار اليها  السمنت والتبليط والتيالسقوف و ألرض المغطاة بلان معدل الزيادة هو دالة للنسبة المئوية . الصغيرة
مح . تعتبر المجاري مهمة ألنها تساالمطار مجاريالمزودة بنسبة المئوية للمنطقة الكذلك غير نفاذة و باغطية 
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للجريان السطحي من االسطح غير النفاذة بالوصول الى قنوات األنهار بسرعة أكثر بكثير من البيئات الطبيعية. 
 بكل من االغطية غير النفاذة ومجاري االمطار معا. لذلك تقاس درجة التمدن 

الجريان السطحي، ويسبب التمدن او التحضر عددا هائال من  –ار الفيضانات هي دالة لعالقات االمط     
ن زيادة ايسبب التمدن زيادة الجريان السطحي بسبب ترشح مياه اقل الى األرض. التغيرات  في تلك العالقات. 

األبنية والطرق المبلطة ليست هي النوع الوحيد من التطور والذي يمكن ان يزيد الفيضانات. بعض السيول 
بسبب الجسور المبنية على مجاري انهار صغيرة والتي تحجز مرور حطام األشجار العائمة مسببة موجة  حدثت

 عندما يتحرر هذا الحطام وتنطلق المياه المحتجزة.من المياه تتحرك في اتجاه مجرى النهر 

 العوامل التي تسبب االضرار الناجمة عن الفيضانات

 استخدام األراضي في السهول الفيضية 
 حجم، أو عمق وسرعة المياه وتكرار الفيضان 
 معدل االرتفاع ومدة الفيضان 
 )الموسم )على سبيل المثال موسم النمو على السهل الفيضي 
 حمولة الراسب المترسب 
 فعالية التنبؤ واالنذار وأنظمة الطوارئ 

 الفيضان آثار

ي أي ناجمة عن خلل وأضطراب فآثار الفيضان قد تكون أولية )أي نتيجة مباشرة للفيضان( أو ثانوية )     
الخدمات واألنظمة بسبب الفيضان(. تشمل االثار األولية اإلصابة، فقدان األرواح، واالضرار الناجمة عن 

المنازل والمباني والسكك الحديدية والجسور والطرق وأنظمة التيارات السريعة، والحطام والرواسب الى المزارع و 
اء في المناطق الريفية والحضرية قد تتضمن أيضا فقدان كبير للتربة والغط االتصاالت. تعرية وترسب الرواسب

اآلثار الثانوية قد تشمل تلوث قصير األمد لالنهار، الجوع والمرض وتشريد األشخاص الذين فقدوا  النباتي.
 منازلهم.
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 قياس شدة الفيضان

تخدم علماء المياه عدد الضحايا ليست موحدة من منطقة الى أخرى، ال يسألن كثافة السكان والتنمية     
واالضرار في الممتلكات كوسيلة ثابتة لقياس شدة الفيضان. من أجل مقارنة الفيضانات بأسلوب كمي، يستخدم 

أرتفاع المياه في الى  stage، يشير مصطلح مرحلة 1العلماء تصريف النهر واالرتفاع. كما موضح في شكل 
هو االرتفاع الي يبدأ  flood stageسطح البحر. مرحلة الفيضان  قناة ما نسبة الى مستوي مرجعي كمستوى

سبب ان مواقع محددة على النهر بعنده النهر بالتدفق فوق ضفافه. الحظ ان مرحلة الفيضان دائما تشير الى 
 11عندما تعلن وسائل االعالم أن نهر ما هو  قناة النهر يقل ارتفاعها باستمرار كلما ذهبنا باتجاه المصب.

اقدام فوق ضفة النهر أو السد  11هذا يعني ببساطة ان المياه في ذلك الموقع هي قدام فوق مرحلة الفيضان، أ
 الطبيعي. 

بدال  هي من خالل تصريف النهر. الفيضانالطريقة األخرى التي يقيس بها علماء المياه أو يحددون كمية     
من استخدام المرحلة لتحديد متى يحدث الفيضان، نستطيع استخدام مقدار التصريف المطلوب للنهر ليترك 

 قناته. 

 
  1شكل 

 تكرار الفيضانات

من الواضح أنه إذا تمكن العلماء من التنبأ بالفيضانات بشكل روتيني، فأن الخسائر في األرواح والممتلكات      
 لألسف يصعب التنبأ بالفيضانات ألنها تعتمد على ظواهر الطقس والتي تمتلكولكن  قد تنخفض بشكل كبير.

من الذي و التردد  حيث انها تعطينادرجة عالية من المتغيرات الطبيعية. تعد االحتماالت اإلحصائية مفيدة 
يجب أن نضع في أعتبارنا أن ترددات الفيضان ال تخبرنا  الى تصريف معين. المتوقع ان يصل عنده النهر

سوف يحدث فيضان بحجم معين، بل احتمال أو فرصة حدوث ذلك. تحديد احتمال حدوث فيضانات  متى
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بأحجام مختلفة يسمح للعلماء والمهندسين بقياس خطر الفيضان في المناطق المجاورة للنهر. بالطبع المناطق 
 لك المستوى األعلى من الخطر.األكثر انخفاضا سوف تمت

 بيانات التصريف التاريخية للنهر، ويفضل ألطولمن خالل الحصول على يحدد تكرار الفيضان للنهر      
 recurrence intervalأعتمادا على أعلى تصريف سنوي، يمكن حساب فترة التكرار فترة زمنية ممكنة. 

صريف بفترة تع ان يعيد نفسه. على سبيل المثال، لكل قيمة والتي تمثل تردد قيمة تصريف معين من المتوق
يحدث مستوى التصريف نفسه  لكيسنة  111سنة يعني أنه في المعدل يجب أن تمر أو تنقضي  111تكرار 

 مرة ثانية. 

 -في السجل التاريخي:تستخدم العالقة التالية في حساب فترات التكرار لكل قيمة تصريف سنوية 

Recurrence Interval (RI) = (N+1)/M 

رتبة او مرتبة قيمة التصريف الفردية. باستخدام بيانات  Mهي عدد القيم في السجل، و  Nحيث     
=  Nسنة، والتي في هذه الحالة  111، يمكن ان نرى السجل يغطي فترة 1التصريف لنهر ما كما في جدول 

 016,11يكون تصريف النهر  . لتحديد المرتبة، يتم فرز قيم التصريف من األعلى الى األدنى، وبذلك111
قدم مكعب/ثا  363,1بتصريف  1191، وعام  (M=1)هو المرتبة األعلى  1111قدم مكعب/ثا في عام 

 . فترات التكرار لقيمتي التصريف أعاله تحسب كما يلي: (M=102)هي األوطأ 

=M + 1)/N /sec Recurrence Interval = (370,600 ft 
(102 + 1)/1 = 103 years 

=M /)+ 1N /sec Recurrence Interval = (33,340 ft 
(102 + 1)/102 = 1.0 year 

سنة وأن تصريف  113يجب ان يعيد نفسه في المعدل كل  sec370,600 ft/يعني هذا أن تصريف      
/sec33,340 ft  ولهذا . 111و  1يحدث كل سنة. فترات التكرار المتبقية في هذا السجل تمتد في القيم بين
من الحسابات ورسمنا قيم التصريف المتبقية مقابل فترات التكرار،  1111إذا أخرجنا تصريف عام  السبب،

له فترة تكرار مقدرة  1111. من الرسم البياني نرى ان فيضان 1نحصل على رسم بياني موضح في شكل 
 سنة.  1111سنة، وربما حتى تصل الى  011بأكثر من 
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 لنهر ماسنة  111ل فترة التصريف السنوي األقصى خال 1جدول 

 
 

أخرى مفيدة لقياس تردد الفيضان هي االحتمالية المئوية، والتي هي ببساطة معكوس فترة التكرار طريقة      
(1/RI) ان فترات التكرار قد تم تحويلها الى احتماليات على طول المحور األعلى. من  1. الحظ في شكل

ان يقع في أي سنة معينة، في حين فيضان  %11احتمالية هذا يمكن ان نرى ان فيضان عشر سنوات لديه 
تخبرنا كم مرة يمكن ان يحدث فيضان بحجم  . لذلك فترات التكرار%1سنة يمتلك احتمالية فرصة حدوث  111

معين، بينما تشير االحتماالت المئوية الى فرصة حدوث الفيضان. من المهم ان نأخذ في االعتبار ان تلك 
  لفترات طويلة. ة تعتمد على معدالت القياسات اإلحصائي
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 1شكل 

 العوامل الطبيعية التي تؤثر على الفيضان

على سبيل المثال، تغمر المناطق الشاطئية عادة مختلفة.  آليات عن عدةيمكن ان تنتج الفيضانات      
التي تندفع نحو الشواطئ. خالل االنفجارات البركانية قد تعاني القمم الثلجية انصهار و بتدفقات من مياه البحر 

سريع منتجتا فيضانات كارثية تدعى تدفقات طينية. سوف نركز هنا على تساقط المطر والثلج وذلك لكون 
 معظم الفيضانات ناتجة عنهما. 

  طبيعة الساقط المطري 

سقوط االمطار من امطار خفيفة ثابتة والتي تدوم أليام الى امطار توجد أنواع مختلفة عديدة لحاالت      
كثيفة وغزيرة والتي تدوم من دقائق قليلة الى عدة ساعات. احتمالية الفيضان في منطقة معينة تزداد مع زيادة 

إال  ،رغم ان المناخ اإلقليمي يحدد التساقط المطري السنوي وكيف يتوزع خالل السنة .طول فترة االمطارشدة و 
فترة معدل )شدة( و بأن ظروف الطقس اليومي أكثر أهمية فيما يتعلق بالفيضان وذلك ألن الطقس يتحكم 

التساقط المطري اليومي. على سبيل المثال، تترافق الفيضانات دائما مع االمطار الشديدة من العواصف 
ة أكثر ا تكون كتل الهواء الدافئهكذا عواصف تكون أكثر شيوعا في الربيع الى نهاية الصيف عندمالرعدية. 

عرضة للتصادم مع الهواء الجاف البارد. من جهة أخرى، يمكن أيضا لألمطار األقل شدة ان تنتج كميات 
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كبيرة من تدفقات المياه على السطح شريطة ان تسقط االمطار لفترة طويلة من الزمن. فيما يتعلق بالثلج، فإن 
 على سرعة انصهاره وكم يتراكم قبل أن يبدأ باالنصهار.  قابليته على التسبب بالفيضان تعتمد

 عامل اخر مهم مترافق مع سقوط االمطار وهو حجم المنطقة التي يسقط عليها المطر.     

  األرضظروف 

والذي يلعب دورا  infiltration capacityقابلية األرض على امتصاص المياه يشار اليه بسعة الترشيح      
مهما في الفيضان وذلك ألن الماء الغير قادر على الترشح سيضطر عموما للتحرك كجريان سطحي. لهذا 
السبب تكون األنهار اكثر عرضة للفيضان عندما تكون أجزاء كبيرة من احواض تصريفها متألفة من مناطق 

 خالل انحدار سطح األرض، نوع المادة األرضية،ذات سعة ترشيح واطئة. المعدل الفعلي لترشح المياه يحدد من 
 ومحتوى الرطوبة للمادة األرضية. 

 الغطاء النباتي 

النبات هو عامل حاسم اخر لكونه يساعد في تقليل حجم الجريان السطحي، وبالتالي فإنه يميل للتقليل      
من إمكانية حدوث الفيضان. هنا الغطاء النباتي يعترض ويخزن جزء معين من المطر، وبالتالي يمنعه من 

السطحي هي أعلى  وبطبيعة الحال، معدالت الجريانالوصول الى سطح األرض والتحرك كجريان سطحي. 
 بكثير في المناخات الجافة بسبب الغطاء النباتي المتفرق. 

 النشاط البشري والفيضان

شر مساحات أزال البكان لقدرة البشر على تعديل البيئة الطبيعة نتائج مؤسفة في زيادة خطر الفيضان.      
اإلنجازات  ة. بينما سمحت لنا تلككبيرة من األراضي لغرض الزراعة، وبنوا مدن كبيرة، وشيدوا شبكات نقل واسع

باالزدهار، إال أنها ليست من دون عواقب. في السنوات األخيرة أكتشف العلماء أن تعديالتنا الواسعة النطاق 
 قد غيرت الغالف المائي بحيث أزداد تردد وشدة الفيضان. 

 عوامل استخدام األرض التي تؤثر على الفيضان

ان العديد من النشاطات البشرية تزيد من أحتمالية الفيضان ألنها تميل الى تقليل كمية الترشح والتي في      
المقابل تزيد من الجريان السطحي. تساهم نشاطات أخرى في الفيضان من خالل التعرية المتزايدة. حيث تبدأ 
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ثر احتماال للفيضان خالل حاالت مجاري األنهار اك جاعلة منقنوات األنهار باالمتالء برواسب فائضة 
 التصريف العالية. 

 إزالة الغطاء النباتي الطبيعي 
نشاء مساحات مفتوحة لزراعة  منذ القدم والبشر يقطعون الغابات من اجل الحصول على االخشاب وا 
المحاصيل وبناء المستوطنات. وبالمثل فقد تم القضاء على مساحات شاسعة من المراعي الطبيعية لغرض 

شاء األراضي الزراعية. واحدة من النتائج المترتبة على اإلزالة الواسعة االنتشار للغابات والمراعي هي ان
وترشح  ضللمياه اكثر فوق االر زيادة قابلية الماء على التدفق نحو اسفل المنحدر، والتي تترجم الى تدفق 

 اقل. 
ة وجريان الى تأثير قطرات الماء المتساقطإزالة الغطاء النباتي الطبيعي يترك التربة أيضا عرضة اكثر      

المياه فوق األرض. عندما تضرب قطرات الماء األرض فإنها تزيح حبيبات التربة والتي من ثم تحمل الى 
من خالل التدفق فوق األرض. حركة الرواسب هذه بكميات كبيرة باتجاه أنظمة التصريف القنوات الفرعية 

مع الزمن يمكن لتلوث الراسب ان يجعل القنوات مملوءة . sediment pollutionتدعى تلوث الراسب 
ان حيث مقابل يزيد من تردد وشدة الفيضبالرواسب وبالتالي يقلل من قدرة القنوات على حمل المياه. هذا بال

 يمكن لمياه األنهار ان تتدفق فوق ضفافها بسهولة اكثر. يعمل تلوث الراسب أيضا على تدمير بيئة األنهار. 
 تدمير األراضي الرطبة 
في هذه و  في التضاريس المنخفضة ومجاورة لقنوات األنهار عموماتتواجد األراضي الرطبة )المستنقعات(    

في العديد من أجزاء العالم ينظر الى . riparian wetlandsالحالة يطلق عليها المستنقعات النهرية 
واقع بناء ومثلت عوائق إلنشاء الطرق. كما ان األراضي الرطبة كأراضي بور لكونها كانت غير مناسبة كم

األراضي الرطبة كانت مصدر لألمراض التي تنتقل عن طريق البعوض. فإنه ليس من المستغرب بعد ذلك 
أصبح شائعا جدا، ال سيما أنها تحتوي على أنواع من الترب العضوية ان ممارسة تجفيف األراضي الرطبة 

راضي زراعية خصبة. وبصرف النظر عن الخسارة الواضحة للحياة البرية الغنية والتي يمكن تحويلها الى أ
واالضرار التي لحقت باالنظمة البيئية الطبيعية، فإن تدمير األراضي الرطبة قد قلل من قابلية األراضي 
على خزن الماء. ألن األراضي الرطبة عادة ما تكون مسامية جدا فهي يمكنها احتجاز وامتصاص كميات 

دمير الواسع ان الت، ال سيما في الفترات التي يتم فيها السماح للمواد العضوية بالجفاف. من الماءكبيرة 
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النطاق لألراضي الرطبة هو السبب الرئيسي لماذا شهدت بعض المناطق زيادة في تواتر وشدة الفيضانات 
 في العصر الحديث.

 حركة البناء 
معظم حركة البناء تتضمن إزالة الغطاء النباتي الطبيعي. هذا النشاط يزيد من خطر الفيضان ألنه يزيد 

 من التدفق فوق األرض ويسبب أمتالء قنوات األنهار بالرواسب. 
 التمدن 

المناطق الحضرية في البلدان المتقدمة تمتلك أجزاء كبيرة من األرض مغطاة بأسطح غير منفذة، كالطرق 
ذة تماما، ألن تلك االسطح غير منفو والتي تتركب من الخرسانة واالسفلت. وأسطح البنايات قف السيارة وموا

ال يسمح للماء بالترشح، وبدال من ذلك يتحرك كتدفق فوق األرض. هذا التدفق األرضي الفائض سوف 
 يجد طريقه الى أقرب تيار عبر قنوات تصريف المياه والمجاري. 

 الفيضاناتطرق تقليل تأثير 

ات. بعض تقنيات انالفيضآثار لقد طور البشر أساليب متنوعة لتقليل تاثير الفيضان بعملية تدعى تخفيف     
تخفيف أآلثار تتطلب بناء تراكيب مصممة للسيطرة على تدفق المياه في القناة، والتقنيات األخرى تحاول التقليل 

 من معدل تدفق المياه على األرض. 

 السدود 
سد على نهر فإنه يعطي للمهندسين القدرة للسيطرة على تصريف النهر. كما موضح في شكل  عندما يبنى

، من خالل تنظيم تدفق النهر يمكن للمهندسين رفع او تخفيض بركة او خزان الماء خلف السد. فائدة 3
يضا تشكيلة أ الخزانات انها تحمي من الفيضانات وتوفر مصدر مهم للمياه العذبة والطاقة الكهربائية وتوفر

 السعة التخزينية للخزان يمكن التالعب بها لغرض منع الفيضانات في اتجاهمتنوعة من الفرص الترفيهية. 
لهذا يجب على المهندسين الحفاظ على كمية كافية من االحتياطي او خزين طوارئ خلف  اسفل النهر.

ق اعلى النهر لتخزن بامان داخل من مناط ياهالسد. هذا الخزن اإلضافي يسمح بتدفقات دورية من الم
على كمية كافية من خزين الطوارئ، يسبب هطول االمطار  عادة يحافظونرغم ان المهندسين الخزان. 

الغزيرة لفترات طويلة وغير المتوقعة وصول الخزان الى سعته القصوى. عندما يحدث هذا قد يجبر 
الق البديل عن االطي يسبب فيضانات مصب. المهندسون على إطالق المياه عند هكذا معدل مرتفع والذ
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هو خطر السماح لتجمع المياه خلف السد باالرتفاع الى نقطة بحيث يضعف السد نفسه مما يؤثر على 
هيكل  إضافة الى احتمالية فشل . ان انهيار السد يمكن ان يولد فيضانات كارثية.السالمة الهيكلية للسد

السد والفيضانات المدمرة، السدود هي أيضا مصدر قلق بسبب تاثيرها البيئي على النظام االيكولوجي 
تحتجز حمولة الرواسب المعلقة والقاعية داخل الخزان. باتجاه اسفل النهر. عندما يتم إقامة سد على النهر، 

بسبب عمق الخزان. لهذا السبب ما يطلق من الخزان هي مياه  عالوة على ذلك، تصبح المياه أكثر برودة
باردة وخالية من الرواسب. وهذا يمكن أن يكون تدميري للنظام البيئي والتي تطورت بشكل طبيعي بوجود 
المياه الدافئة وكمية معينة من الرواسب المتحركة باتجاه اسفل النهر. أيضا ألن حجم المياه المطلوق من 

ظل ضمن مدى صغير الى حد ما، لم تعد مناطق اسفل النهر تواجه المدى الطبيعي للتدفقات السد عادة ي
ألن العديد من وظائف النظام االيكولوجي تعتمد على االختالفات الكبيرة في النهرية العالية والمنخفظة. 

لغذائية لة اتدفق المجاري المائية، يمكن لتصريف السد المنتظم ان يكون له عواقب وخيمة على السلس
 المائية.

 
 3شكل 

   الحواجز االصطناعيةArtificial Levees 
الحواجز االصطناعية هي تلك التي تبنى بواسطة البشر لغرض الحفاظ على مياه النهر من التدفق فوق 
ضفافه وغمر السهل الفيضي. معظم الحواجز االصطناعية تبنى من مواد أرضية، ولكن ألواح كونكريتية 

فعالة جدا في  دلسدو تعتبر هذه ابينما كبيرة تدعى جدران الفيضان تستخدم أحيانا في المناطق الحضرية. 
إال أنها تعطل نظام التصريف الطبيعي من خالل قطع النهر عن سهله الفيضي.  الحد من وتيرة الفيضانات،

 هذا في المقابل يقود الى نتائج غير مرغوب فيها.
ان المشكلة األساسية تنبع من حقيقة ان مجرى القناة ضمن الحواجز االصطناعية سوف يحجز مياه اقل 

ن قدرة السهل الفيضي على تخزينه، مؤديا الى زيادة تردد وشدة الفيضانات الواقعة أعلى النهر. بكثير م
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نتيجة غير مرغوب فيها أخرى هي ان النهر يميل الى ترسيب الرواسب في قناته بدال من السهل الفيضي. 
قمة  ه الفيضان إلىبما ان الراسب اإلضافي يأخذ مساحة داخل القناة، فإنه يزيد من أحتمالية وصول ميا

ر سوف تقل ببطئ مع مرو الحواجز. لهذا السبب فإن درجة الوقاية من الفيضان التي توفرها الحواجز 
الوقت. كلما تصبح أجزاء اكثر من النهر محصورة بحواجز، تندفع مياه فيضانات اكثر الى ارتفاعات 

ن هر التي تفتقد الى الحماية موهذا ال يسبب فقط تكرار وشدة اكثر للفيضانات في اعلى الناعلى. 
نما أيضا مستويات المياه العالية تهدد السالمة التركيبية للحواجز نفسها. كما موضح في  الفيضانات، وا 

، خالل فترات المياه العالية يجب على الحواجز ان تتحمل الثقل اإلضافي للماء في القناة. وبالتالي، ,شكل 
هياره وتدفق مياه الفيضان لتغمر مناطق كانت محمية بالحواجز. أي ضعف داخل الحاجز قد يقود الى ان

كيف ان ظروف الفيضان تخلق ضغط ماء إضافي يسلط على جوانب وقاعدة الحاجز.  ,نالحظ في شكل 
على طول المناطق الضعيفة ومن خالل الحاجز نفسه، ومن خالل المناطق هذا يجبر الماء على التدفق 
 أصبح التدفق او التسرب كبيرا بما يكفي ليسبب تعرية أو تآكل، يمكن أن يضعفالنفاذة تحت التركيب. إذا 

 التركيب الى درجة الفشل أو األنهيار، مما يؤدي الى غمر مناطق خلف الحاجز. 

 
 ,شكل 

 قنوتةال Channelization 
تزداد  تعرف بالقنوتة التي تتضمن تعديل وتعميق قناة النهر لكيتقنية أخرى شائعة للسيطرة على الفيضان 

سعة التصريف. عندما يسمح لمقطع من النهر بحمل مياه اكثر، فستقل احتمالية تدفق المياه فوق الضفاف. 
ان التصريف هو دالة لسرعة المياه والمقطع العرضي للقناة. أي شيء يزيد بالمبدأ األساسي  ترتبطالقنوتة 
ثر عواقب أحد اكن العاملين سوف يزيد من قدرة النهر على حمل المياه وتقليل احتمالية الفيضان. من هذي

القنوتة خطورة هي ان فيضانات المصب تصبح أسوأ. المشكلة انه في المقاطع غير المقنوتة، تبقى سعة 
ي اتجاه نوتة فتصريف النهر نفسها. ونتيجة لذلك، عندما تتحرك كميات تدفق اعلى من القطاعات المق
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اسفل النهر، ستغمر المناطق غير المعدلة. مشكلة أخرى هي ان سرعة المياه المتزايدة في المنطقة المقنوتة 
 خيراأبالتعرية باتجاه األسفل، تاركتا ضفاف أكثر انحدارا ومعرضة أكثر لألنجراف الكتلي. تسبب بدأ النهر 

 تؤثر القنوتة على بيئة النهر. 
  أحواض الحجزRetention Basins 

لقد ناقشنا سابقا كيف ان تدفقات المياه فوق األرض من المناطق الحضرية تقود الى زيادة في كل من 
 األساسية هي ان التحضر يسبب مياه اكثر تشق طريقها الى شبكة التصريفوتيرة وشدة الفيضان. المشكلة 

لبعض من هذه المياه الفائضة في خالل فترة زمنية اقصر. الحل الهندسي الفعال هو الخزن المؤقت 
. خالل العاصفة تدخل المياه بسرعة حوض (0)شكل  سلسلة من المنخفضات تدعى احواض الحجز

سد حوض االحتجاز يشبه الاالحتجاز حيث المأخذ الوحيد هو قناة صغيرة نسبيا تحد من تدفق المياه. 
ء معدل مسيطر عليه. اإلطالق البطيبمقياس اصغر حيث يتم خزن المياه بشكل مؤقت ومن ثم إطالقه ب

(، وبالتالي 0تجاه اسفل النهر او المصب )شكل للمياه يقلل بشكل فعال التصريف العالي في مناطق ا
 تقلل من احتمالية الفيضان.

 
 0شكل 

  السيطرة على التعرية 
افها، تعتبر ضف ألن قنوات األنهار الممتلئة بالرواسب الفائضة تجعل من السهولة ان تفيض األنهار فوق

التقنيات التي تساعد في منع التلوث بالرواسب تساعد أيضا في تقليل خطر الفيضان. تأتي الرواسب غير 
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المرغوب فيها أساسا من الحقول الزراعية ومواقع البناء حيث تكون التربة جرداء وتنجرف بسهولة. هناك 
ربة قي مارسات التي تميل إلبقاء حبيبات التأحدها يتضمن المطريقين أساسيين للحد من التلوث بالراسب. 

مكانها لتقليل كمية المادة القابلة للتحرك اسفل المنحدر. الطريق االخر يتضمن استخدام بعض األنواع من 
الحواجز الطبيعية ألصطياد الرواسب قبل دخولها الى شبكة التصريف. في المناطق الزراعية حيث تعتبر 

االستغناء عنه، يفضل المزارعون بالطبع السيطرة على التعرية للمساعدة في التربة مصدرا مهما ال يمكن 
المثال الجيد هو استخدام الغطاء النباتي لحماية التربة من قطرات المطر الحفاظ على التربة في مكانها. 

 المتساقطة. 
مطلوبة دائما وذلك ألن السيطرة على التعرية  تكونان استخدام الحواجز الطبيعية ألصطياد الرواسب     

 Streamبحد ذاتها ليست مؤثرة تماما في الحفاظ على الرواسب المنكشفة في مكانها. مصدات األنهار 
buffers  هي نوع من الحواجز حيث تزرع النباتات على شكل اشرطة على طول ضفاف النهر، محتجزة

كون مصدات األنهار مطلوبة عموما في مناطق حيث قد تم تالرواسب قبل دخولها الى شبكة التصريف. 
نظام حواجز شائع أخر يوظف أسيجة غرين هناك تنظيف األرض عن طريق قطع األشجار والزراعة. 

silt fences  مؤقتة، والتي تكون مصنعة من ألياف صناعية ناعمة جدا ألصطياد الرواسب، ولكن أيضا
توضع أسيجة الغرين أسفل موقع البناء لحفظ  ,في شكل  كما موضحيسمح لبعض المياه بالمرور. 

 silt basinsالرواسب المنكشفة من مغادرة الموقع. النوع األخير من نظام الحواجز يتضمن احواض الغرين 
 ومع ذلك، يتم جلبوهي برك مشيدة لغرض ألصطياد أي رواسب تشق طريقها الى نظام التصريف. 

 الرواسب المتراكمة وسحبها بعيدا.المعدات الثقيلة دوريا لحفر 
  استعادة األراضي الرطبةWetlands Restoration 

ببناء الحواجز االصطناعية وقطع النهر عن سهوله الفيضية، خفض البشر بشكل كبير من قدرة المستنقعات 
 قالنهرية على خزن مياه الفيضانات. واالمر نفسه ينطبق على األراضي الرطبة التي تقع في المناط

اضي فهم العلماء االن ان تدمير األر المرتفعة حيث تم تجفيف معظمها لغرض الزراعة والتطوير العمراني. 
 الرطبة ليس فقط له آثار بيئية مدمرة، ولكن كان أيضا عامال في حدوث فيضانات أكثر تواترا وشدة. 

 التثقيف 


