
ة   عب  ي  الكوارث  الطب 

عبداهلل بن حممد العمري

جامعة امللك سعود–قسم اجليولوجيا 



الكـارثـة
يفوتشاركالطبيعيابلتوازنوخيلالطبيعةبفعليكونماغالباً مفاجىءحدثهىالكارثة•

.املختلفةالدولةأجهزةكافةمواجهته
عنهاينجمكبريةةحادثأبهناللكارثةدولياً تعريفاً املدنيةللحمايةالدوليةاملنظمةقدمتكذلك•

–زالزل–يولس"الطبيعةفعلمردهاطبيعيةتكونوقد.واملمتلكاتاألرواحيفكبريةخسائر

الأو(عمداً )إراديً كانسواءاً اإلنسانفعلمردهاأىفنيةكارثةتكونوقد"أخل…عواصف
قدرةكانتإذاالدويلاملستوىعلىأوالوطنمعونةملواجهتهاوتتطلب"(إبمهال)إراديً 

.الوطنيةالقدراتتفوقمواجهتها
تعريفهيفىأخًرمؤشراتيستخدمفإنهللكوارثاألجنبيةللمساعدةاملتحدةالواليتمكتبأما•

:كالتايلوذلكللكارثة
.األقلعلىأشخاص6قتلإىلالربكانأوالزلزالأدىإذا-•
.األقلعلىحالة25واجلرحىالوفياتإمجالكانإذا-•
.حدثمباأتثرواأوشردواسواء(1000)ألفإىلاحلدثهذامناملتضررينعددوصلإذا-•
ًكلًماًأماًنظامًالدفاعًاملدينًابململكةًالعربيةًالسعوديةًفقدًعرفًالكارثةًيفًمادتهًالث• امنةًأبهنا

ررًحيدثًمنًحريقًأوًهدمًأوًسيلًأوًعاصفةًأوًزلزالًأوًأىًحادثًآخرًمنًشأنهًأنًيلحقًالض
.أوًيهددًابخلطرًحياةًاألفرادًأوًاملمتلكاتًالعامةًأوًاخلاصة



كوارث املناخ
 .إذاًبلغًإمجايلًالوفياتًأوًاجلرحىًمخسنيًحالةًعلىًاألقل-
.شخصًعلىًاألقل( 1000)إذاًوصلًعددًاملتضررينًسواءًابلتشريدًأوًخالفةًإىلًألفً-
.إذاًبلغًإمجايلًاخلسائرًمليونًدوالرًأمريكيًعلىًاألقل-

كارثةالتعريفات املشرتكة لل

 .فجائيةًاحلدوث-
ًكبريةًيفًاألرواحًواملمتلكات-  .حتدثًخسائر
 .قدًتكونًطبيعةًوقدًتكونًبفعلًاإلنسانًعمدا ًأوًإمهاالً -
مساعداتًدولية- وأحياانً  أوًإقليمياً  وطنياً   .تطلبًدعماً 

الكارثة هلا ثالث خصائص
.صفةًالشيوعًوالعلنية- .صفةًاحلدةًوالقساوه-
 .صفةًاملدىًأوًاحلجمًالذيًتصلًإليهًالكارثة-







تصنيف الكوارث
الكارثـة

زمن وقوعها

ايمكن توقعه-موسمية عةغير متوق-فجائية 

من فعل اإلنسانطبيعية

-حرائق -انهيار سدود 

إلخ .تسرب غازات فجائية
-براكني-زالزلً

إخل . .أنزالقات

موسمية

-سيول-أمطار 

إلخ .فياضانات



تصنيف الكوارثتابع 

الكارثـة

من حيث شدتهامن حيث نطاقها

محلية
أقليمية

كوارثدولية
كلية

محدودة



ًكوارث:اإلضراب .يفًحكمًاألزمةًوإذاًقامًاملتظاهرونًابضرامًالنارًسببوا

.أزماتكارثهًونتيجةًًالسرقاتًوالعصاابتًواالختطافًبعدًالزالزلًسبب:الزلزال



المخاطر الطبيعية في المملكة
كةالزالزل والبراكين في المنطقة الشمالية الغربية والجنوبية من الممل.
الجفاف والقحط في مختلف مناطق المملكة.
البشر األوبئة واألمراض خاصة في منطقة الحجاز حيث يفد إليها اآلالف من

.سنويًا من مختلف مناطق العالم ألداء فريضة الحج والعمرة
زحف الرمال على المناطق المجاورة لها من مراعي ومزارع وتجمعات

سكانية وطرق عامة كما يحصل في واحة األحساء وحواف الربع الخالي
.والدهناء والنفود ورمال الجافورة

لتي السيول والفيضانات في مختلف مناطق المملكة، وخاصة في المناطق ا
.تمر بها أو تنتهي إليها األودية

ملكة اإلنخفاضات والتشققات واإلنهيارات األرضية في مختلف مناطق الم
بيعية الناتجة عن عوامل طبيعية بحتة أو نتيجة للتفاعل بين العوامل الط

.والبشرية



المخاطر الطبيعية في المملكة

موجات البرد والحر في مختلف مناطق المملكة.
غزو الجراد للمناطق الزراعية والقضاء على المحاصيل.
الرياح والعواصف الترابية في مختلف مناطق المملكة.
خور حيث تشكل الص. إنزالق الصخور والتربة خاصة في المناطق الجبلية

ق المنحدرة في المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية خطر على المناط
ق السكانية والزراعية القريبة منها، وعلى مستخدمي الطرق في المناط

.المرتفعة







Earthquakesتعريف الزالزل 

.تحريك الشئ حركة شديدة :التعريف اللغوى

:التعريف العلمى

بب اهتزازات فى القشـرة األرضية تحـدث بمشيئة هللا تعالى ، ثم بس

:التحرر السريع للطاقة المجتمعة فى الصخور ، والناتجة عن 

.الحركة التصدعية لكتل الصخور المكونة للقشرة األرضية •

.االنفجارات البركانية •

.انبثاق المواد المنصهرة من باطن األرض •

.االنهيارات فى مناطق المغائر والمناجم وضخ المياه •

.اء نيفادا تجــــربة التفجـــير النـــووى فى صحر: التفـــجيرات النـــووية ، مثـــل •

.إنشاء السدود والبحيرات الصناعية•



أنواع الزالزل

Types Of Earthquakes
:حسب الطاقة المتحررة : أوال

Tectonic Earthquakesالزالزل البنائية -1 .

. Volcanic Earthquakesالزالزل البركانية -2

. Landscapeزالزل اإلنهيارات -3

Explosion Earthquakesزالزل التفجيرات -4 .

:حسب عمق بؤرة الزلزال : ثانيا 

.كم 70البؤرة عند عمق أقل من : زالزل ضحلة -أ 

كم 300-70البؤرة عند عمق بين : زالزل متوسطة العمق -ب 

.كم 700-300البؤرة عند عمق بين : زالزل عميقة -ج 



:أهم اآلثار التخريبية للزالزل

.حدوث إزاحات أرضية عمودية أو أفقية أو كليهما معا -•

.حدوث انهيارات أرضية ، وانزالقات ، وتشقق •
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ة  • الب  لر  حر الر  عل ا مواج  الب 
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:األحزمة الزلزالية فى العالم: 
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Earthquakes م 1992زلزال القاهرة : ، مثل
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خارطة توزيع نطاقات المصدر الزلزالي















البراكين 
الذيالمكانذلكهوالبركان

الموادمنهتنبعثأوتخرج

ةاألبخرمعالحارةالصهيرية

علىلهاالمصاحبةوالغازات

األرضيةوالقشرةمنعمق

أوفوهاتخاللذلكويحدث

الموادوتتراكم.شقوق

حسبتنسابأوالمنصهرة

ةأرضيأشكااللتشكلنوعها

التاللمنهامختلفة

الجبالأوالمخروطية

.العاليةالبركانية



:أجزاء البراكين 
:منيتكونأنهستجدالشكلإلىنظرتإذا

:الشكلمخروطيجبل-1

وهي.متصلبةالفاأوصخريحطاممنيتركب

لهاكوكانتفوهتهمنالبركانيقذفهاالتيالمواد

.منصهرةحالةفيبعضهاأو

لالشكمستديرتجويفعنعبارةوهي:فوهة-2

نبياتساعهيتراوح،المخروطقمةفيتقريبا

علىالفوهةمنوتنبثق.األمتارمنآالفبضعة

وموادوحمموقذائفصخريةوكتلغازاتفترات

هةفومنأكثرللبركانيكونوقد(الفا)منصهرة

ماكقمتهفيالرئيسيةالفوهةجانبإلىثانوية

:الشكلفيترى

قاعمنتمتدقناةوهي:قصبةأومدخنة-3

يفالصهيربفرنتتصلحيثأسفلإلىالفوهة

لىإالبركانيةالموادخاللهاوتندفع.األرضجوف

.البركانبعنقأحياناوتعرف.الفوهة

عدةللبركانيكونقد،الرئيسيةالمدخنةوبجانب

.الثانويةبالفوهاتتتصلمداخن



األضــرار الناجمــة عــن الــبركــان

لدخاناوسحبالحممسريانفيللبراكيناألساسيةالمخاطرتكمن

كبرأالمعانيبكلتعتبروالتيالناتجوالحطامالمتطايروالرماد

اورةالمجاألماكنفيوالممتلكاتفالناس.البركانيسببهتهديد

راكينبالبتأثرا  األماكنأكثروتقع.المخاطربهذهمهددةللبراكين

.كيلومترا  150إلى80منقطرهانصفدائرةفي

يرةخطتنفسيةمشاكلالبركانعنالناتجالرمادويسبب

يلالمحاصتلفمعا  والحطامالرماديسبببينما.إختناقوربما

نالبركاناتجكانوإذا.سنواتلعدةاإلنتاجيةويقللالزراعية

.واناتوالحيالناستحاصرأووتقتلالمبانيتتهدمفقدكبيرا ،

.قوتهإلىتدميرهمستوىويرجع





يالتاألرضبأجزاءوثيقةصلةذوالبركانيالنشاطيعد

ذاتالبركنةعملياتأنعلىيدلممااألرضيةالهزاتبهاتكثر

القشرةتحتكبيرةأعماعلقىتحدثالتياألرضيةبالعملياتعالقة

.متركيلو700إلىأحيانا  تصلقداألرضية

الجبالأحزمةضمنتوجدالبراكينمعظمأنالمعلومومن

المناطقيفالتكتونيةالصفائحبحدودوثيقةصلةلهاالتيالحديثة

ةالخمسمائخاللتموقدحديثوتكسروطيتجعدبهاحدثالتي

حواليمنهانشطبركان615منيقربمااكتشافاألخيرةسنة

هذهمنبالمائة80حواليويوجدتقريبا  عامكلتثوربركان30

بالمحيطالموجودةالنارحلقةيسمىماضمنالنشطةالبراكين

.(1)جدولالهادي

مناطــق النشــاط الــبركــانــي



مناطق النشاط البركاني في العالم( 1)جدول 

ة البراكين النشطمنطقة النشاط

)%(

المحيط الهادي 1.

اليابان واالسكا -

امريكاااااااااااااا الشااااااااااااامالية -

والجنوبية 

اندونيسيا -

المجموع-

45

17

14

76

1المحيط الهندي-2

13المحيط األطلسي-3

البحاااااااااااار األباااااااااااايض -4

المتوسط وآسيا الصغرى

4

3مناطق أخرى-5







موجةحرفيا  يعنييابانيمصطلحهيTsu-namiتسوناميكلمةإنالتسونامي

جأةفلتظهرأحدبهايشعرأندونالمحيطعبربصمتتتسارعألنهاربماالميناء

وحديثااقديمالتاريخعبرفتكاالطبيعيةالظواهرأشدمنوتعتبر.مدمرةعاليةأمواج

الحاليالقرنخاللأعنفهاومن

م35الموجةإرتفاعبلغحيثم1946أبريلفيالويسيانشرقجزرتسونامي

أمتار10إرتفاعهاموجةأغرقتحيثم1992سبتمبرفينيكاراغواتسونامي

.شخصا  170

الموجةإرتفاعوصلحيثم1993ديسمبرفياليابانيةشيريأوكوتسونامي

م31إلى

قتيل5000وم15بلغبإرتفاعم1998يوليوفيالجديدةغينيابابواتسونامي

م2004ديسمبرفيوسريالنكاوالهندسومطرهجزيرةضربالتيالتسونامي

280000منأكثربحياةوأودىالماضيةسنةاألربعينخاللاألعنفتعد

.شخص



:األمواج البحرية العالية قد يرجع أصلها إلى 

(م30قد يصل أرتفاع الموج إلى )المتولدة من الرياح األمواج

 ، أمواج المد والجزر التي تزحف مرتين يوميا حول الكرة األرضية

ا تفعل فهي تولد أيضا  تيارات مائية، تصل إلى قاع المحيط، تماما  كم

.السوناميات

 موجات الميناء العنيفة:

نتيجة تتولد من حركة الدفع الفجائية التي يحدثها الزلزال تحت قاع المحيط* 

.حركة تصدعية عنيفة من جراء تصادم صفيحتين

جزيرة كراكاتوا ) وفي بعض الحاالت قد تنجم عن ثوران بركاني * 

(م 1883األندنوسية عام 

.أو حدوث إنزالق أرضي تحت الماء* أو سقوط نيزك* 



يفه،جدا  طويلبمدىالجبارةالسوناميأمواجتتميز•

المحيطفيمصدرهامنالمدمرةالطاقةنقلعلىقادرة

.الكيلومتراتاالفتبلغمسافةإلى

بسرعةالمحيطاتأعماقفيتندفعالسوناميةاألمواج•

.الساعةفيكيلومتر700علىتزيد

اهالميفيخطرتشكلالالعالية،سرعتهامنالرغمعلى•

علىعادةارتفاعهايزيدالالواحدةفالموجة.العميقة

حةالمفتوالمياهفيطولهايصلحينفيامتار،بضع

سطحانحداريجعلمماكيلومترا،750منأكثرإلى

عادةقةالعميالمياهفيتمرأنهالدرجةطفيفا  فيهاالبحر

.االنتباهتثيرأندونمن



:ة تمر التسونامي أثناء نشوئها بثالث مراحل فيزيائي

نيفةعتصدعيةحركةنتيجةالبحرقاعفيمفاجئةعموديةإزاحة).التولد1.

،س/كم700إلىتصلعاليةبسرعةالمحيطمياهعبرتنتشر).اإلنتشار2.

المياهإلىالموجةتصلوعندما.إرتفاعهاضعف600إلىطولهايصل

ظاهرةوتؤدي.تقريبا  س/كم80إلىتصلحتىسرعتهاتتباطأالضحلة

(وتركيزهاالموجةطاقةحشدإلىوتضحلهاالموجةإنكسار

مامالمياهعمقبمستوىتصطدمالضيقةوالخلجانالموانيعند).الغرق3.

فيوفيرةزيادةحدوثيسببسرعتهافيمفاجىءإنخفاضعنهينتج

إحداثفىالقوةهذهوتتسببالموجةإرتفاعمعهافيزدادالمياهكمية

(.بالشاطىءإرتطامهاعندشديددمار



ئها تمر التسوناميات أثناء نشو

:بثالث مراحل

التولد1.

االنتشار2.

والغمر أو اإلغراق3.









1797, M > 8.4

M 9 Earthquakes may repeat 

about every 230 yr













الجزيرةشبهفيتتوفرالالتسوناميفيهاتتشكلالتيوالبيئيةالحركيةالظروف

حةمفتومحيطاتأوبحارمنطقةتكونأنأوال  يتطلبذلكأنحيث.العربية

لدفعاحركةمنتتولدالنشطةالتسوناميمناطقأنثانياالكيلومتراتبآالف

مننيفةعتصدعيةحركةنتيجةالمحيطقاعتحتالزلزاليحدثهاالتيالفجائية

رانثوعنالتسوناميتنجمقدالحاالتبعضوفي.صفيحتينتصادمجراء

.الماءتحتأرضيإنزالقحدوثأونيزكسقوطأوبركاني

بحرالفيتتوفرالالتسوناميتشكيلظروففإنذكرهسبقماضوءوعلى

أنىعلعآلوةإتساعهملمحدوديةنظرا  العربيوالخليجالعقبةوخليجاألحمر

يسلالمضربيوالرأسيالنوعمنالعقبهخليجواألحمرالبحرفيالفوالق

فيالحالهوكمامدمرةتسوناميةموجاتتوليدعلىالكافيةالقدرةلديها

م112منذتسوناميةموجاتأيسجلأنهتاريخيا  يسبقولم.األطلسيالمحيط

.العربيةالجزيرةشبهفي

عبربيةالعرالمنطقةفيسجلتالتيالتسوناميةالزالزليوضحالمرفقالجدول

.الزالزلمنالنوعهذامنالعربيةالجزيرةشبهخلوويالحظالتاريخ،



السنةالوصــــــــف

م.ق525.زلزال وأمواج بحرية ومد زلزالي أدى إلى تدمير مدينة صور

م.ق140.تعرضت صور إلى أمواج عاتية ومد زلزالي

م206أمواج زلزالية أدى إلى دمار واسع على طول ساحل شرق البحر المتوسط

ألقوى زالزل وأمواج بحرية دمرت بيروت تدميرا  كامال  وإنحسرت    مسافة ثالثة كيلومترات وربما كان ا

.في تاريخ المنطقة
م551

م746.أدى إلى أمواج عاتية وصلت إلى غور األردن7.3زلزال بقوة 

م881.أمواج بحرية عاتية دمرت مدينة عكا

م1201.موجة من الزالزل واألمواج البحرية عصفت بقبرص وفلسطين وسوريا

م1404.أمواج بحرية عمالقة أحدثت دمارا  على طول الساحل اللبناني

م1752.أمواج بحرية ضربت شواطىء فلسطين



المجتمعاتتوعيةتؤدي•

فيحاسما  دورا  المحلية

بهاتضطلعالتيالجهود

مؤخرا  المتحدةالواليات

كوارثلتفادي

.قبلالمستفيالتسوناميات

الفتاتتنتشروحاليا  •

الوالياتجميعفيموحدة

الهاديالمحيطعلىالمطلة

وزوارسكانلتحذير

المناطقفيالسواحل

.لمخاطرهاالمعرضة



اإلنزالقات األرضية

األرضمنكبيرةكتلةإنزالقعنعبارةهواألرضيواإلنزالق

يسببانضروريانشرطانوهناكمنحدر،أسفلالصخورأو

ةالصلبالصخورفيوضعفمنحدرميلهمااألرضي،اإلنزالق

.الميلسطحتحت

تآكاال وتظهاار اإلنزالقااات األرضااية فااي البلاادان الجبليااة نتيجااة ال

، البطيء والتدريجي لألرض من ميااه األمطاار والريااح والثلاوج

، مسااببا  نااوعين ماان اإلنزالقااات همااا وقااوع الصااخر واإلنهيااارات

.زلوتعتبر اإلنزالقات األرضية أحد التأثيرات الثانوية للزال





أضرار في احدى المباني بسبب اإلنزالقات األرضية أثناء الزالزل 





زلأضرار في مبنى بسبب تساقط الصخور أثناء الزال 



زالزل أضرار في احدى المباني بسبب اإلنزالقات األرضية أثناء ال



عنغالبالفيوتنتج.الجيولوجيةالظواهرمناألرضيةوالشقوقاإلنخسافاتتُعد

إذابةعنئةناشتضاريسهابأنتتميزصخورفيتوجدالتيالكلسيةالطبقاتتحلل

.خدوششكلعلىالصخورهذهفياإلنخسافاتتتمثلحيثالكالسيومبيكربونات

-:مايليأهمهامناإلنخسافاتمنعدةأنواعوهناك

إلىالواسعةفتحتهتقعقمعأومنخفضشكلعلىهوةعنعبارة(الهوتة)ألفنا

اراتاإلنهيتعملكمابالتحلل،عرضهيزدادسطحيشقمناألفنوتتشكل.اسفل

هعرضمنتزيدأخرىشقوقمعالشقهذايتصلوقد.أيضا  عرضهزيادةعلى

ةعبارهىالتيوالهوابطالصواعدحاالتالمغاراتهذهفيوتوجدمغارات،لتشكل

المياهمنأوالمغارةداخلالتسربمياهفيالموجودةالكلسيةالموادترسبعن

.المغارةقمةمنالساقطة

والينالدحافةوتكون.أحيانا  متعرجةحوافذيبيضاويمنخفضعنعبارةالدوالين

سبببلهاالمغطيةالتربةمنعاريةلتصبحالصخورفيهتنكشفشديدميلذات

إلىأمتاربضعةبينالدوالينقطرويتراوحمنخفض،قاعإلى–التربة–نقلها

.األمتارمئات

اإلنخسافات األرضية



الزالزل ضرار في احدى المباني بسبب اإلنزالقات األرضية أثناءأتابع 



ول آث  والســي  ــاث  ض  ي  الق 

المياهبهومتقلمانظرا  الطبيعيةالكوارثمنوالفيضاناتالسيولتُعد

ورمالطينمنعليهتقوىماكلوحملإكتساحمنالجارفة

رهاوغيوبيوتأشجارمنطريقهافييقعماكلوتغطيةوصخور

-:التاليالنحوعلىوأضرارخسائرمنذلكعلىيترتبوما

ةالبريوالطرقالمساكنتدميرفيحصرهاويمكن:مباشرةضرارأ

وشبكاتوالحدائقالمدارسوإتالفوالجسورالحديديةوالسكك

لىععالوةالمحاصيلوإتالفالماشيةنفوقوكذلكوالهاتفالمياه

.األوبئةوإنتشاربالبشراألضرارإلحاق

العامةوالخدماتالعملتوقفعنناتجةوهى:مباشرةغيرضرارأ

.المباشرةلألضرارنتيجة
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األعــاصـــير
ارةالدوالعواصف"أحيانا  األعاصيرتسمى

ختلفتينمهوائيتينكتلتينتقابلنتيجةوتحدث"

واألخرىرطبةدافئةأحدهما–مفاجئبشكل–

تتحالباردةالهوائيةالكتلةتندفعحيثباردة

با  وغالاإلعصارذلكأثناءويحدثالدافئةالكتلة

وتظهرالغزيرةاألمطاراألعاصيرحدوثيصاحب

المالحةأضرارالمذكورةالحالةفياألعاصير

المناطقتكتسحالتيوالفيضاناتالبحرية

اتاتوالنببالمنازلاألضرارتلحقحيثالساحلية

.واإلنسانالحيوانات



األعــاصـــير

اإلعصارالمفجعةاألعاصيرحوادثومن

سنةبنغالديشسواحللهتعرضتالذي

ساعة/كم350سرعتهكانتوالذيم1970

مليوننصفمنيقربماضحيتهذهب

نبدوأصبحوامماثلةأعداداإلىإضافةشخص

لتلكونتيجةللجروحتعرضواأومأوي

.بأكملهاجزرغرقتاألعاصير



يعيةالطبوالعواملاإلنساننشاطحسبويتدرجاإلنسانفعلمنالتصحريعتبر

العالقةيفتوازنوجودعدمعنناتجوعناصرهالبيئيالنظامفيتغيربأنهويُعرف

.ومكوناتهااألرضمعاإلنسانبين

يةكمفيوخصوصا  المناخفيتغيراتعنناتجةطبيعيةظاهرةفهوالجفاف

سوليالتصحرحدوثعلىمساعدعاملالجفافويُعد.معينةمنطقةفياألمطار

.فيهرئيسا  سببا  

عندولكن،النباتيالغطاءإختفاءوهووالتصحرالجفافبينمشتركعاملهناك

قبلكاناكميعودالنباتيالغطاءفإنالمناسبةالبيئيةاألحوالوتوفراألمطارهطول

ةمرللظهوريعودالقدالنباتيالغطاءفإنالتصحرحالةفيإماالجفاف،حالة

.أخرى

طعقالجائرين،واإلحتطابالرعى––للتصحرالمسببةالعواملأهمومن

تبالتغيراحدتهاوتزدادالعواملتلكوتتأثرالمياه،مواردإستنزافاألشجار،

لغطاءافيتغيرفهومظاهرهأهمأما.واإلجتماعيةواإلقتصاديةوالمناخيةالسكانية

نتشارإالرمال،زحفالتربة،وتعريةتََملٌح،والنوعيةالكميةحيثمنالنباتي

األمراض،

التصحر 



مظاهر التصحر

اهرمظإجمالويمكنالظاهرة،هذهلمسبباتتبعا  مختلفةمظاهرالتصحريتخذ

-:همارئيستيننقطتينفيالتصحر

النباتيالغطاءتدهور-1
ثافةكإنخفاض:هماالعامالتدهورأشكالمنشكلينالنباتيالغطاءتدهوريأخذ

.نهائيازوالهأوالنباتيالغطاء

هورلتدالوحيدالمظهرهوزوالهأوالنباتيالغطاءكثافةإنخفاضاليكونوقد

يةالرعوالقيمةذاتالنباتاتبعضوتتوسعتحلفقدالنباتي،الغطاء

قيمةذاتنباتاتمحلالمراعيمناطقفيالمرغوبةوغيرالمنخفضة

مرغقيمتهامنلكثيرالمراعيفقدانإلىمؤشرا  يكونمماأعلىرعوية

افهاإلستنزنتيجةالمياهمخزونإنخفاضأنكما.بالنباتاتالظاهريغناها

.التصحرمظاهرمنمظهرا  يعدالمرّشدغيروإستهالكها



التربةتدهور-2

إلىالنهايةفييؤديالتربةتدهورأشكالجميعأنمنبالرغم

نمالعلويةالطبقةتعريةأنإالاإلنتاجية،قدرتهاإنخفاض

ادةلزينتيجةوالمنحدراتالجبالسفوحعلىوخاصةالتربة

ييؤدقد"وهوائيةمائية"أشكالهابجميعالتعريةنشاطات

محورىهالعلويةالطبقةتربةوتعد.نهائيا  التربةفقدانإلى

بقةالطهذهفزوالأهميتها،تكمنوهناللنبات،الحيويالنشاط

.نهائيا  النباتيالغطاءزواليعنيالتربةمن



درجات التصحر
تصحر خفيف

ؤثر يعني التصحر الخفيف حدوث تلف أو تدمير طفيف جدا  في الغطاء النباتي والتربة بما الي

.بشكل واضح على القدرة اإلحيائية للبيئة

تصحر معتدل
يعني التصحر المعتدل حدوث تلف بدرجة متوسطة للغطاء النباتي، وتكوين كثبان رملية أو 

هذا باإلضافة إلى تملح واضح للتربة . أخاديد صغيرة، وتكوين بعض النتوءات أو الروابي

%.50-10بما يقلل عائد اإلنتاج بنسب تتراوح مابين 

تصحر شديد
يعني التصحر الشديد إنتشار الحشائش والشجيرات غير المرغوبة على حساب األنواع 

مما يؤدي إلى شدة ( الهوائية، والمائية)المرغوبة، وكذلك زيادة نشاط التعرية اإلكتساحية 

تعرية األرض من غطائها النباتي، وتكوين األخاديد الكبيرة، هذا باإلضافة إلى تملح التربة

%.50مما يؤثر على عائد اإلنتاج بنسبة تزيد على 

تصحر شديد جدا  
اديد يعني التصحر الشديد جدا  تكوين كثبان رملية كبيرة عارية ونشطة وتكوين العديد من األخ

واألودية العميقة الكبيرة، هذا باإلضافة إلى حدوث درجة عالية من التملح تُفقد التربة 

.قدرتها اإلنتاجية قد يصل بها إلى درجة العقم اإلنتاجي



أسباب التصحر

المناخ-1

التصحرعمليةفيكبيرأثرذاالمناخعامليكونقد

بقلةتتميزالتيالجافةوشبهالجافةالمناطقفيوخاصة

300عنتزيدالحيثعامةبصفةالسنويةاألمطاركمية

المناطقهذهتمروقدأقصى،كحدالسنةفيملليمتر

خرببمعدلهذاويقترنالسنين،منلعددجفافبفترات

مماالسنةفيمم4000إلى2000مابينيتراوحعال

الظروفوإشاعةاإلحيائيةالطاقةتدميرفييساهم

عدمبتتصفمناطقويجعلهاالبيئات،هذهفيالصحراوية

.اإلستقرار



البشريةالعوامل
تقريروفيمنه،األولالمتضررأيضا  وهوللتصحرالرئيسالمسبباإلنسانيعتبر

قدةالبشريالنشاطاتعنالناشىءالتصحرأنإلىيشيروالزراعةاألغذيةلمنظمة

شكلباإلنسانساهموقد.الماضيةسنةالعشرينخاللمراتثالثةحواليتضاعف

السياساتأهمهانشاطاتعدةخاللمنالتصحرظاهرةإنتشارفيوفعالمباشر

وجودعدمأوالبيئةمعوالتعاملالطبيعيةالمواردبإستغاللالخاصةالخاطئة

اكهإدروعدمالفردلدىالبيئيالوعىغيابذلكعلىوزيادةاألصل،فيسياسات

اطاتنشعدةفيالظاهرةلهذهكصانعاإلنساندورويتمثلالمشكلة،وحجملحقيقة

-:مايليأهمها

الجائرةالزراعة
راعيالزوالتوسعهامشيةأراضيوزراعةاإلنتاجيةاألرضطاقةإستنزاففيوتتمثل

النشاطاتأقدممنتعدالزراعةأنورغم.والمراعيالغاباتأراضيحسابعلى

إدارةفيكبيرةخبرةلديهتراكمت–السنينآالفعبراإلنسانمارسهاالتي

هاوإحتياجاتاإلنتاجيةاألرضقدرةبينالتوازنعلىوالحفاظالزراعيةاألراضي

وإستغاللبإستنزافالتوازنهذافقدانشهدالقرنهذامطلعأنإال–الغذائية

نساناإلوبدأالعطاءفيتستمرأناألراضيتستطعلمدرجةإلىالطبيعيةالموارد

.نهائيا  أوجزئيا  يفقدها



الجائرالرعى

نةمعيوأنواعا  الحيواناتمنعدداالمراعيتحميلبهويقصد

األسبابأحديعدوهوالغذائية،المراعيطاقةمعتتفقال

الغطاءمنشاسعةمساحاتفقدانإلىالمؤديةالرئيسة

.الجافةوشبهالجافةالمناطقفيالنباتي

عيةالطبيالمراعيألراضيالتدريجيالفقدانإلىوباإلضافة

ريعالسالنموساعدفقدزراعيةأراضيإلىتحويلهابسبب

شكيلتفياللحوممنإحتياجاتهمتوفيرإلىوالحاجةللسكان

يفزيادةهيئةعلىإنعكستالمراعيعلىإضافيةضغوط

عميتناسبالبماالرعىعملياتوتكثيفالماشيةأعداد

.للمراعياإلنتاجيةالطاقة



الغاباتتدمير

يضعمسبقتخطيطدونمكثفةبطريقةالغاباتأشجارقطعويعني

علىالحفاظفيمقامهاتقومبديلةأشجارإستزراعالحسبانفي

دامهاإلستخاألخشابإحتطاباإلنسانمارسفقد.البيئيالتوازن

ناء،والبوالتدفئةالطبخمنهاكثيرةعملياتفيللطاقةكمصدر

طاباإلحتعلىمتفاوتهبنسبالفقيرةالدولمنكثيروتعتمد

اتالغابفيالتحطيبعمليةتوسيعإلىأدىمماللطاقةكمصدر

اكمالسكان،منالمتزايدللعددالالزمةالطاقةفيالنقصلسد

قكمناطأراضيهامنلإلستفادةالغاباتمنكبيرةأجزاءأزيلت

إلىبعضهاعمدتفقدالصناعيةالدولفيأماسكنية،أوزراعية

فيأوليةكموادإلسخدامهاالغاباتمنكبيرةمساحاتإزالة

وصا  خصالصناعيالنشاطأدىكذلك.المختلفةالتصنيععمليات

أدتالتيالحمضيةاألمطارظاهرةتفشيإلىاألوروبيةالدولفي

.الغاباتمنكبيرةمساحاتوإنحسارتدهورإلى



المياهمصادرإدارةسوء

مدتعتالتيالنشاطاتفيوتناقصإضطرابإلىالمياهإستنزافيؤدي

الخاطئةالزراعيةالممارساتمنفكثيرالزراعة،رأسهاوعلىعليها

تبكمياالمياهإهدارفيتتسبببالغمرالزراعيةالمحاصيلرىمثل

ستخدامإأنكماالتربة،تغدقإلىتؤديوبالتاليالنباتإحتياجاتتفوق

فقدإلىيؤديوالرىالماءنقلعملياتفيالمكشوفةالترابيةالقنوات

،والتبخرالتسربنتيجةالمياهكميةمن%60إلى%30مابينيتراوح

كلبشالزراعةفيإلستخدامهاالعميقةاآلبارحفريؤديلذلكإضافة

المياهمخزونمنالسنينآالفرصدضياعإلىحجمهامعاليتوافق

.ةالتربتملحوبالتاليالمياهملوحةزيادةإلىكذلكويؤديالجوفية،



خطر االحتياطات والتدابير التي تُتّخذ لتجنب

التصحر والجفاف

المملكةمناطقجميعفياألوديةعلىالسدودمنممكنعددأكبرإقامة1.

.األرضباطننحوتتسربألنأطولفرصةوإعطائهاالسيولمياهلحجز

فيواإلسرافإهدارهاوعدمالمياهأهميةإلىالمواطنينإرشاد2.

.الخاطئةالزراعيةالممارساتوخاصةإستخدامها

قدربوالتعميراإلنشاءألغراضوالجوفيةالسطحيةالمياهضخمنالحد3.

.اإلمكان

يوالت،األمطارالقليلةالمناطقفيوخاصةالزراعيالتوسعمنالحد4.

.الجوفيةالمياهمنسوبفيهاينخفض



،جاراألشقطعوعدم،الطبيعيةالبيئةأهميةإلىالمواطنينتوعية5.

لفةالمختوالمعداتباآلالتالتربةتدميروعدم،الطبيعيةوالنباتات

يةالطبيعوالنباتاتاألشجارقطعألن،الجائرالرعىبواسطةوكذلك

.المنطقةجفافمنيزيدالتربةوتدهور

أوةالمتضررالمناطقفيواإلقتصاديةاإلجتماعيةاألوضاعدراسة6.

.بالتصحرالمهددة

المؤديةالعواملمنوالحدالممارساتلوقففوريةإجراءاتإتخاذ7.

.الزراعيةاألراضيتدهورإلى

إجراءوتشجيعالتصحرظاهرةلدراسةمتخصصةمعاهدإنشاء8.

.والدراساتالبحوث





ةالواجبات األساسية لجهاز الحماية المدنية في حالة وقوع الكارث
:يتعامل الدفاع المدني مع الكوارث من أربع محاور

ماًقبلًالكارثة :احملورًاألول
ل يف وضع تصورات ويقع على كاهل الدفاع املدين وضع سياسة التعامل مع الكارثة قبل وقوعها ويتمث

.وإحتماالت وقوع الكارثة واإلستفادة من التجارب السابقة للدول اجملاورة

أثناءًوقوعًالكارثة :احملورًالثاين
 بتقدير حجم الكارثة يقوم الدفاع املدين بعمليات املواجهة والقيام بعمليات التدخل املباشر فيقوم أوالا 

ات تتناسب مع ومن مث تقييم املوقف مث حتديد عناصر املواجهة من قوى بشرية أو آلية وأجهزة ومعد
ة األخرى كل ويقوم الدفاع املدين يف هذه احلالة بدور املنسق ألدوار اجلهات احلكومي. نوع الكارثة

.حسب إختصاصه وما ميتلكه من إمكاانت

ماًبعدًالكارثة :احملورًالثالث
ادة البناء وتبدأ مرحلة إعادة األوضاع إىل ما كانت عليه أو عملية إع. وهى مرحلة عمليات التدخل

.وإصالح األعطال كاملاء والكهرابء وهتيئة املساكن واملالجىء



وضعًخطةًالعملياتًوخطةًالتعليمًوالتدريب :احملورًالرابع
-:تشملًخططًالعملياتًوالتعليمًوالتدريبًماًيلي

.الرئيسيللمركزعملياتخطةإعداد•
.املعنيةالسلطاتبنيوالتنسيقالكارثةموقعيفالقيادةمسؤوليات•
.مدربةأطقممعوسياراتقوافلمنمتحركةوحداتإعداد•
الكوارثعندالالزمةاخلاصةاملهماتخمازنحولالطازجةاملعلوماتتوفري•

.وغريهاامليدانيةكاملستشفيات
.الكوارثإزاءالسكاننفوسيفالصحيحةالتصرفاتترسيخ•
.السكانبنيالسيكولوجيةالصفاتومالحظةاملعنويةالروحرفع•
.الكوارثمواجهةيفللمشاركةاملواطننيتدريب•
دريبًفرقًتنظيمًبرامجًتدريبيةًلقادةًالدفاعًاملدينًومنسقيًحاالتًالكوارثًوت•

.متخصصةًألغراضًالتدخل



الواجبات اإلضافية للحماية المدنية في حالة وقوع الكارثة

خرىًضمانًاإلعفاءًمنًدفعًالرسومًوالضرائبًوالتعريفاتًاجلمركيةًواألعباءًاأل: والً أ
.املماثلةًعلىًاملعداتًاليتًستستعملًيفًعمليةًمواجهةًالكوارث

عضاءًمنحًأتشرياتًدخولًوخروجًسريعةًملرافقيًمعداتًاإلنقاذًواإلغاثةًوكذلكًأل: ثانياً 
.الفرقًاملتخصصةًيفًاإلنقاذًواإلغاثة

.املعداتاإلعفاءًمنًشرطًاحلصولًعلىًرخصًللتصديرًواإلستريادًابلنسبةًهلذه: ثالثاً 

.تعجيلًإجراءاتًالتخليصًاجلمركي: رابعاً 

.إختاذًاإلجراءاتًالالزمةًلضمانًسالمةًاملعداتًوأفرادًاإلنقاذًواإلغاثة :خامساً 

.تسهيلًعبورًاملعداتًواألفرادًعربًالطرقًاملختلفة: سادسا

مليةًنقلًاملعداتًتسهيلًحتليقًالطائراتًاملدنيةًوالعسكريةًمنهاًاليتًتستعملًيفًع: سابعاً 
.واألفرادًوكذلكًللتدخلًمعًمراعاةًقيودًاألمنًاخلاصةًابلبلدًاملتضرر



دور الجهات الحكومية في تخفيف الكوارث

حًهللاًأوًنتيجةًجتهيزًاملناطقًاملعرضةًللغرقًونتيجةًتصدعًالسدودًأوًفيضاهناًالًمس•
.سقوطًأمطارًغزيرةًبشبكةًصفاراتًإنذار

يتهاًمراقبةًالسدودًبصفةًمستمرةًوإجراءًفحوصاتًدوريةًهلاًملعرفةًمدىًصالح•
.وإستمراريةًمقاومتها

العالقةًعملًمسحًشاملًجلميعًمناطقًاململكةًابإلشرتاكًوالتنسيقًمعًاجلهاتًذات•
عملًخرائطًملعرفةًبطونًاألوديةًوجماريًالسيولًواملناطقًاليتًهتددهاًمياهًاألمطارًًو

.توضيحيةًلتلكًاألماكن



مهام ومسؤوليات وزارة الشئون البلدية والقروية

بةًلتقريرًمدىًتقومًالوزارةًإبجراءًدراسةًجلميعًاملدنًملعرفةًطبيعةًاألرض،ًوحتليلًالرًت•
.ةمالئمتهاًلطبيعةًاملنشآتًاملرادًإقامتهاًسواءًسكنيةًأوًصناعيةًأوًجتاري

.إزالةًاملباينًاملتداعيةًواآليلةًللسقوطًوكذلكًأنقاضًاملباينًاملتضررة•

رتكيزًواحلدًتراعيًالوزارةًتوزيعًالنشاطاتًوالسكانًعندًتوزيعًاملدنًوذلكًلتجنبًال•
.منًآاثرًالكوارث

ةًضدًالكوارثًتضعًالوزارةًالتعليماتًواإلشرتاطاتًالفنيةًاخلاصةًمبستلزماتًالسالم•
.وخاصةًالزالزل



مهام ومسؤوليات وزارة النقل 

مراعاةًمقوماتًالسالمةًضدًالكوارثًواألخطارًالطبيعيةًمنًزالزلًوإهنياراتً•
اجلسورًوفيضاانتًوسيولًيفًمجيعًماًتنفذهًمنًأعمالًاإلنشاءًوالصيانةًللطرقًًو

.واألنفاقًوتطبيقًاملواصفاتًالقياسية

مرتًمنًالطرقًالعملًعلىًإختاذًالتدابريًالسريعةًوالكفيلةًإبعادةًبناءًاألجزاءًاليتًد•
ابلشكلًواجلسورًواألنفاقًحبيثًميكنًإستخدامهاًبشكلًآمنًريثماًيتمًإصالحها

.املطلوب

ذلكًللتحولًتعدًالوزارةًاخلططًالالزمةًإلعدادًمنافذًووسائلًبديلةًيفًاملناطقًاهلامةًًو•
.إليهاًيفًحالًتعرضًالطرقًأوًاجلسورًأوًاألنفاقًللدمار

ًكافةًاإلمكاانتًالالزمةًملساندةًاألجهزةًاألخرىًيفًفتحًوشقًالطرق• الالزمةًيفًتقدمي
واإليواءًوإنقاذًاملناطقًاملنكوبةًواملتضررةًويفًمناطقًاإليواءًلتسهيلًعملياتًاإلخالء

.املصابنيًوعملياتًاإلغاثة

وديةًوجماريًاحلصولًعلىًنتائجًاملسحًالشاملًجلميعًمناطقًاململكةًملعرفةًبطونًاأل•
أوًاجلهاتًالسيولًالذيًجتريهًوزارةًالزراعةًواملياهًووزارةًالشئونًالبلديةًوالقروية

.األخرىًاملختصة،ًوأخذهاًيفًاإلعتبارًعندًإنشاءًالطرقًواجلسور



اإلجراءات الوقائية للحد من الكوارث

ًكلًخطرًعلىًحدةًدراسةًتفصيليةًوت• عممًنتائجهاًتشكيلًفريقًعلميًخمتصًلدراسة
.اصةعلىًاجلهاتًاملختصةًواملهتمةًحبمايةًاملواطننيًواملمتلكاتًالعامةًواخل

املناطقًاحلدًمنًالتكدسًالسكاينًوالعمراينًوإقامةًاملشاريعًواإلنشاءاتًالضخمةًيف•
.املعرضةًللزالزلًوالرباكني

.يةعدمًإقامةًسدودًأوًمباينًضخمةًيفًاملناطقًاملعرضةًللزالزلًواهلزاتًاألرض•

ًكافةًاإلمكاانتًالالزمةًملساندةًاألجهزةًاألخرىًيفًفتحًوشقًالطرق• الالزمةًيفًتقدمي
واإليواءًوإنقاذًاملناطقًاملنكوبةًواملتضررةًويفًمناطقًاإليواءًلتسهيلًعملياتًاإلخالء

.املصابنيًوعملياتًاإلغاثة

زالزلًواهلزاتوضعًمواصفاتًللمباينًواملنشآتًمقاومةًللزالزلًيفًاملناطقًاملعرضةًلل•
.مواطننياألرضيةًوتعميمهاًعلىًالبلديتًواملكاتبًاهلندسيةًوجعلهاًميسورةًلل

صلًإليهاًمياهًمنعًالتوطنًالسكاينًواإلنتشارًالعمراينًيفًجماريًاألوديةًواألماكنًاليتًت•
.األوديةًعندماًمتتلىءًمبياهًاألمطارًوالسيول



إلجراءات الوقائية للحد من الكوارث:تابع

علىًاألرواحًواملمتلكاتًالعامةًًو• .اخلاصةإقامةًسدودًعلىًاألوديةًاليتًتشكلًخطراً 

.منعًإقامةًمباينًومنشآتًيفًاملناطقًالقابلةًللتصدع•

فاضًرطوبتهاًواحلدًمنًمعاجلةًالرتبةًاليتًتفقدًخصائصهاًالطبيعيةًنتيجةًإلرتفاعًأوًإخن•
.إقامةًاملباينًواملنشآتًعليها

زائرين،ًالتأكدًمنًسالمةًالقادمنيًللمملكةًمنًمواطننيًووافدينًمنًحجاجًومعتمرينًًو•
.وخلوهمًمنًاألمراضًاخلطريةًواملعدية

.ةًلألمراضالتأكدًمنًخلوًاحليواانتًواللحومًاملستوردةًمنًاألمراضًواجلراثيمًاملسبب•

يةًوحظائرًالتأكدًمنًخلوًاملعداتًواآللياتًاملستوردةًاملستخدمةًيفًاملناطقًالزراع•
.احليواانتًمنًاجلراثيمًوامليكروابتًالنقالةًلألمراض

.تطعيمًاملواطننيًواملقيمنيًضدًاألمراضًاملتوقعة•


