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الكوارث البيئية                                                                                                                                 4–محاضرة رقم

  :الفيضانات رابعا:*

 
 الفيضانات إمامصادر مختلفة قدرته و روافده على إستيعابها. و  يحدث الفيضان عندما تتجاوزكميات المياه الواردة للنهر من

ضخمة من المياه فى تلك الفترة المعروفة سواء بسبب  موسمية يمكن توقع حدوثها فى فترة معينة من السنة مع قدوم كميات

قاعدة لها و اليمكن توقعها ، و قد تكون  ثلوج ذائبة تتجاوز طاقة النهر على إستيعابها و إما مفاجئة أو طارئة ال مياه أمطار أو

النهر ، أو قد تكون  النهر بسبب تراكم رواسب و صخور تعمل على رفع منسوب المياه فى اقة فى مجرىنتيجة حدوث إع

انات وزيادة حدتها فقد يكون دور مساند لالسباب الطبيعية فيضلا مقتفافى  رود  ساننلال. ناتجة عن تصدع و إنهيار السدود

 : وذلك من خالل

 

 السطحى  دى الى زيادة معدالت الجريانؤطرق وأبنية مما ي داخل الحوض من منفذهالير غزيادة نسبة مساحة األسطح  -1

 .باتجاه النهر و حدوث الفيضان    

 

 . دى إلى زيادة التدفق المائى نحو النهرؤمما ي دى إلى إستقامة النهر و قصر مجراهؤإقتطاع الثنيات ، ي -2 

 وتحدث  المائى نحو القنوات النهرية مما يعرضها للفيضان فقدى إلى زيادة التدؤي فابات ، وحفر المصارغإزالة ال  -3 

 .الفيضانات المدمرة كثيرا في البيئات الفيضية النهرية في مناطق مختلفة من العالم     

 

 :الفيضاناتمواجهة اإلنسان ألخطار  *

مكن من خاللها مواجهتها و الحد نوجز بعض الوسائل التى ي نظراً للكوارث المدمرة التى تصيب البيئات الفيضية ، يمكن أن

 : خطورتها و تتمثل فيما يلى من

و . وحوضه لإلستفادة منها فى تحديد فرص حدوث الفيضانات تجميع البيانات الهيدروجيومورفولوجية المتوفرة عن النهر -1

  . دراسة تكرار حدوث الفيضان للتوقع بحدوثه

 . على تجميع سريع للجريان المائى من مناطق اإلمداد سية التى تعملإنشاء السدود و الخزانات على الروافد الرئي  -2

إضافية  إستيعاب كميات المياه الزائدة القادمة إليها . وعمل قنوات تعميق القنوات المائية للنهر و روافده لزيادة قدرتها على  -3

  . إلستيعاب المياه الزائدة

 تحذيرى من األمطار المحتملة وإعداد وسائل الوقاية وسرعة تخطيط لنظامتنظيم عمليات البناء على جوانب النهر مع ال -4

 . اإلخالء

 الفيضانات أنواع

 الجارفة: المفاجئة السيول الفيضانات -1



 

 2 

 المنخفضات في لألمطار الغزير الهطول بفعل ساعات ال خل صغيرة منطقة في تحدث فيضانات وهي

 .المتكررة الظواهر من وتُعد قليالً، اءالم ارتفاع فيها يكون فيضانات وهي والصحارى،

 

 :اإلقليمية لفيضاناتا -2

 يسبب مما نسبياً  مرتفعةً  فيها المياه تكون و أسابيع، لعدة وتستمر الكبيرة األنهار امتداد على تحدث فيضانات

 .واسعة مساحات غمر

 .السدود انهيار عن الناجمة الفيضانات -3

 

  :الساحلية الفيضانات -4
 التسونامية واألمواج األعاصير عن تنجم

 

 :الفيضان حدوث قبل

 .مسدودة غير واألقبية األسطح وفي المنزل داخل المياه مصارف أن تأكد -1

اد غسالة،( األرض على الموضوعة الكهربائية التجهيزات عزل يجب -2  خشبية ألواح على بوضعها )برَّ

 .بالستيكية أو
 

 على بوضعها )...،الزيوت، الدهان( تلوث حدوث إلى بالمياه اختالطها يؤدي أن يمكن التي المواد برفع قم -3

 .مرتفعة رفوف

 

 تنبّؤً  تسمع أن الممكن فمن اإلعالم، وسائل عبر الجوية النشرات تابع لألمطار غزير هطول هناك كان إذا -4

 .مفاجئ فيضان بحدوث

 

 أسرتك بإبالغ قم السد جسم من تتسرب أو قهفو من تتدفق المياه أن والحظت منطقتك في سد   هناك كان إذا -5

 .مدّمر فيضان وحدوث السد انهيار لقرب مؤشًرا ذلك يكون فقد المختّصة؛ الجهات بإبالغ ليقوموا

 

 إلى أسرتك أفراد مع توجه منطقتك، في مفاجئ فيضان حدوث بقرب اإلعالم وسائل عبر معتسإذا -6

 .نسبيًا مرتفعة أرض

 

 

 :العواصف الرملية *

ى حركة مجموعة من الحبيبات الصلبة المنتشرة فى الهواء بسرعة عالية ، وقد تصل درجة تركيز حبيبات ه

الرمال فى العاصفة الواحدة إلى عشرات اآلالف. ومئاتها فى المناطق الصحراوية. ويرجع حدوث العواصف 

نسيابية فوق الصحارى وتسبب الرملية إلى زيادة سرعة الرياح مع نشاط التيارات الرأسية أو الحركة غير اإل

ية كلياً ، تعطل ؤالر الرملية إقتالع األشجار، إنعدام فوينتج عن حدوث العواصف حاالت العواص أعنف
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سيارات ، قتل عدد من الضحايا إلى جانب الخسائر المادية  والمطارات ، حوادث ئالق الموانغحركة المرور إ

حدوث وفاه لدى األطفال  ضى الصدر ، كما قد تإدى إلىالسيئة على صحة اإلنسان خاصة مر ، وآثارها

توقع حدوثها من  الرملية من خالل فمن اآلثار الضارة للعواص فويمكن التخفي . مراض صدريةأالمرضى ب

دراسة صور األقمار الصناعية و توجيه تحذير للسكان  قبل هيئة األرصاد الجوية ، و يتم معرفة ذلك من خالل

الصحراوية و المطارات و قت  الق الطرقغضررة منها و للمزارعين. إلى جانب ذلك يتم إالمت فى المحافظات

بهوامش األراضى  تحيطالتي الضرورى زراعة سياج من األشجار  . ومنفحدوث هذا النوع من العواص

 .الزراعية و المبانى

 

 :زحف الكثبان الرملية *

قدام إلى مئات األقدام ، و تتكون من رمال مستديرة هى تالل من الرمال تختلف إرتفاعاتها ما بين بضعة أ

الحبيبات .وغالباً ما تكون الكثبان فى حالة عدم إستقرار ، فهى تتحرك حركة تدريجية مع إتجاه الرياح نفسها ، 

و ينجم عن هذه الحركة أخطار كبرى على النشاط البشرى إذ قد تؤدى إلى هدم القرى و أجزاء كبيرة سكنية 

ولمواجهة زحف الكثبان الرملية للحد من أخطارها  .، كما أنها تهدد الطرق و األراضى الزراعية من الواحات

 : يوجد عدة طرق لتثبيت الكثبان نذكر منها ما يلى

 

نها تحافظ على رطوبة التربة و تمكن من زراعة أرش الكثبان بمواد قطرانية، وتمتاز هذه الطريقة ب -1

 .الكثبان

إستعمال المخلفات النباتية، و التى تتكون من فروع األشجار أو األعشاب أو القش و تغرس فى طبقة بسمك  -2

سم ، و يلى ذلك زراعة الكثبان باألشجار الخشبية أو األعشاب المعمرة أو الشجيرات  12و 0يترواح بين 

 .سريعة النمو

فى هذه األخاديد ما تحمله الرياح من رمال يمكن إيقاف حركة الرمال بعمل أخاديد عميقة ، فتتساقط  -3

 .فيتوقف بذلك تقدم الكثبان

 :الحرارة درجة إرتفاع *

 ذلك عن وينشؤ . درجات خمس من أكثر ستزداد المناطق اإلستوائية فى الحرارة درجات أن العلماء ويتوقع 

 عند والجليد القطبى، الجليد الماء، وإنصهار من األرضى المحتوى فى وتقلص فافالج حدوث آثار تتضمن
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 ويتوقع .ونيويورك لندن مثل الساحلية المدن وغرق البحر سطح إرتفاع منسوب إلى دىؤي مما الجبال قمم

 فى الجليدية القمم ستختفى كما  متر فنص بمقدار سترتفع المحيطات و البحار مياه مناسيب أن البيئة علماء

 النمو إلى الحرارة درجة إرتفاع ويرجع . البيئية ألنظمةا فى اثيراتت حدوث ذلك على يترتب فسو و العالم،

 علية الوقود ومايترتب إستهالك فى واإلفراط الحرارة، تختزن التى األسفلتية المبانى والطرق وأقامة المدنى

 الوقود حرق عن الناتجة الجو فى الكربون ثانى إكسيد غاز نسبة وتزايد الجو فى الحرارة إنطالق من

 من الناتجة وأكاسيد النيتروجين النفايات، مستودعات من المتولدة الميثان غازات زايد نسبةوت ،لغاباتوا

 العلماء ويرى . الجوى غالفال من السفلى الجزء فى األوزون غازنسبة وزيادة الصناعة ومن اآللية المركبات

 للموجات يسمح ألنه The Green house of the Earth األرض صوبة هو الكربون أكسيد ثانى ن غازأ

 سطح من تنبعث التى الشمسية الطويلة الموجات ويمتص األرض سطح إلى بالوصول الشمسية القصيرة

 .األرض حرارة درجة إزدادت الجو فى الكربون إكسيد ثانى زادت نسبة كلما أن ذلك ومعنى. األرض

 

 


