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احلمد والشكر هلل الذي ساعدني يف إجناز هذا اجلهد املتواضع املرتبط بتأليف املوسوعة 
العلمية العربية. تهدف املوسوعة العلمية الشاملة يف علوم األرض والبيئة والطاقة إلى تزويد 
وخدمة الباحثني وطالب املدارس واجلامعات وفئات املجتمع نظرًا ملعاناة املهتمني من مشاكل ندرة 
 30 املراجع العربية يف هذا املجال. تشتمل املوسوعة املجانية والتي تعتبر األضخم عامليًا على 
كتاب علمي ثقايف موثق ومدعم بالصور واألشكال التوضيحية املبسطة يف 6000 صفحة تقريبًا 

تغطي خمسة أجزاء رئيسية: 

اجلـــــــزء األول مكون من ستة كتب يناقش عمر األرض وشكلها وحركاتها وتركيبها الداخلي 
وثرواتهــا املعدنيــة والتعدينيــة واجلاذبيــة األرضيــة وعالقتهــا باملد واجلزر:

التركيب الداخلي لألرض&تقدير عمر األرض&
املعادن والتعدين&شكل األرض وحركاتها&
املد واجلزر&اجلاذبية األرضية وتطبيقاتها &

اجلــزء الثانــي مــن املوســوعة يشــتمل علــى ســتة كتــب تربــط عالقــة األرض بالنظــام الشمســي 
الــزالزل  دور  وكذلــك  بــاألرض.  احمليطــة  واحليويــة  واملائيــة  اجلويــة  واألغلفــة  القمــر  وباألخــص 

والتفجيــرات والبراكــن والتســونامي يف التأثيــر علــى بنيــة األرض وكيفيــة تقليــل مخاطرهــا:

البراكن وسبل مجابهتها&موجات التسونامي&
جيولوجية القمر&الزالزل والتفجيرات&
األغلفة احمليطة باألرض&تقييم مخاطر الزالزل&
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اجلزء الثالث  يتألف من ستة كتب يربط كل ما يتعلق باملشاكل والكوارث البيئية والطبيعية 
وحلولها والتغيرات املناخية وأهمية التشجير ومعاجلة االحتباس احلراري:

االنزالقات واإلنهيارات والفيضانات&املشاكل البيئية وحلولها&
األمطار والسيول والسدود&التغيرات املناخية واالحتباس احلراري&
التصحر واجلفاف &التشجير: التحديات واحللول&

اجلــزء الرابــع يتكــون مــن ســتة كتــب يناقــش ارتبــاط علــوم األرض بالعلــوم األخــرى نوويــًا 
وبيئيــًا: اقتصاديــًا  النظيفــة  املســتدامة  الطاقــة  دور  وكذلــك  وطبيــًا، 

اجليوفزياء النووية&مستقبل الطاقة يف عاملنا&
اجليولوجيا الطبية&الطاقة احلرارية األرضية&
دليل كتابة الرسائل اجلامعية والنشر العلمي&هل إنتهى عصر النفط؟&

أمــا اجلــزء اخلامــس يتألــف مــن ســتة كتــب متخصصــة يف العلــوم اجليولوجيــة مكونــة مــن 
الشــاملة  لالختبــارات  وتهيئتهــم  والباحثــن  اجلامعــات  طــالب  ملســاعدة  وجــواب  ســؤال   2020

املهنــة:  ومزاولــة  العليــا  للدراســات  والتأهيليــة 

321  سؤال وجواب يف تطور األرض

GIS 358  سؤال وجواب يف علم الصخور واجليوكيمياء واالستشعار عن ُبعد والـ

358  سؤال وجواب يف الثروات الطبيعية

380  سؤال وجواب يف املخاطر اجليولوجية

303  سؤال وجواب يف علم الزالزل والزلزالية الهندسية

300  سؤال وجواب يف اجليوفيزياء التطبيقية

املؤلـــــــــــــــــف
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لقــد أدى منــو الســكان واالتصــاالت واالعتمــاد املتبــادل بــن البلــدان إلــى زيــادة 
حــدة تأثيــر الكــوارث الطبيعيــة. لــم تنتشــر املصائــب والبــؤس علــى نطــاق واســع 
فحســب، بــل زاد اإلدراك أنــه مــن خــالل الدراســة العقالنيــة والتبصــر ميكــن فعــل 

ــة. ــة االجتماعي ــاة والرفاهي ــى احلي ــر للتخفيــف مــن هــذه املخاطــر عل الكثي

إّن الذيــن يرغبــون يف التخفيــف مــن املشــكالت البيئيــة يجــب أن يواجهــوا بشــكل 
مباشــر تعقيــد البيئــة الطبيعيــة والُقــوى االقتصاديــة واالفتقــار لنمــاذج نظريــة شــاملة 
وقابلــة للتتبــع )حتــى مــع أجهــزة احلاســوب احلديثــة(. ففــي كثيــٍر مــن األحيــان، إذا 
ــا هــو  ــكان آخــر، كم ــى م ــد ســيطرتنا عل ــا نفق ــا، فإنن ــكاٍن م ــا يف م ــا قبضتن أحكمن
احلــال مــع حاجــز التحكــم يف الفيضانــات الــذي يســمح بالتطويــر الســكني يف ســهل 
فيضــي يف اجتــاه مجــرى النهــر، ولكنــه قــد يزيــد مــن اخلطــر إذا فشــل احلاجــز مــن 

خــالل اهتــزاز الزلــزال أو حــدوث تصــدع.

جتــرى حالًيــا دراســة مســتفيضة للمخاطــر اجليولوجيــة يف أجــزاء كثيــرة مــن 
العالــم. يف الســنوات القليلــة املاضيــة، كانــت هنــاك سلســلة مــن املؤمتــرات اخلاصــة، 
الوطنيــة والدوليــة، حــول جوانــب هــذا املوضــوع. قامت اليونســكو-على ســبيل املثال- 
ــا،  ــة تقريًب ــق باملخاطــر والكــوارث الطبيعي ــة مؤمتــرات حــول كل موضــوع يتعل برعاي
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مــن حتفيــز الــزالزل عــن طريــق امليــاه احملتجــزة خلــف الســدود الكبيــرة، إلــى أنظمــة 
اإلنــذار املبكــر ألمــواج تســونامي. 

لقــد صــار واضًحــا أن العــرض التقليــدي ملفهــوم املخاطــر وعمليــة اتخــاذ القــرار 
بشــأن احلــد منهــا للجمهــور غيــر مناســب متاًمــا للمتطلبــات األكثــر ِحــدة للظــروف 
احلاليــة. فصــار وضــع بيانــات غيــر كميــة حــول )أقصــى قــدر ممكــن(، و )موثــوق(، 
و )مســموح بــه(، ومــا إلــى ذلــك، هزميــة ذاتيــة. إن التهــرب مــن األســاس اإلحصائــي 
احلقيقــي للمخاطــر، حتــت غطــاء إمــا ازدراء اإلحصائيــات أو االعتقــاد بــأن اجلمهور 
ــا  ــن عندم ــرره. ولك ــا يب ــه م ــس ل ــد لي ــة، هــو بالتأكي ــل االحتمــاالت العقالني ــن يقب ل
تُعالــج أســئلة تتعلــق بتــوازن املخاطــر بشــكٍل مقبــول، فإننــا ســنعثر علــى طرائــق أكثــر 
واقعيــة لتقييــم املخاطــر واتخــاذ القــرار؛ لذلــك يجــب أن يكــون الباحــث اجلــاد عــن 

املخاطــر اجليولوجيــة علــى درايــٍة بالطرائــق اإلحصائيــة.

ترتبــط األخطــار الطبيعيــة بعمليــات اليابســة واحمليطــات والغــالف اجلــوي، 
وتأثيراتهــا يف املجتمعــات البشــرية. علــى مــرِّ الســنن، زادت التفاعــالت بــن األرض 
ــى النمــو  ــك أساســاً إل ــوي والغــالف اجلــوي، ويرجــع ذل واحمليطــات والغــالف احلي
الســكاني واألنشــطة البشــرية، التي أثرت يف املناخ وظروف الطقس على املســتويات 

احملليــة واإلقليميــة والعامليــة.

بســبب النمــو الســكاني، أدت التغيــرات يف اســتخدام األراضــي والغطــاء األرضــي 
واملــوارد الطبيعيــة حتــت األرض، واإلجهــاد يف املوقــع، وضغــط املســام، والعاكســية 
الســطحية إلــى أنــواع مختلفــة مــن املخاطــر الطبيعيــة املرتبطــة بــاألرض )كالــزالزل، 
والبراكــن، واالنهيــارات األرضيــة، والهبــوط، والتصحــر، واجلفــاف(، واحمليطــات 
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)كاألعاصيــر، وتكاثــر الطحالــب الضــارة، وأمــواج التســونامي( والغــالف اجلــوي 
ــة(. )كالبــرق، والعواصــف الترابي

ــات  ــه يف نطاق ــاة اإلنســان وصحت ــر يف حي ــة بشــكل كبي ــر األخطــار الطبيعي تؤث
ــة. يف الســنوات  ــة واقتصادي ــرات اجتماعي ــا أيضــاً تأثي ــة مختلفــة وله ــة مكاني زماني
ــل  ــى نطــاق واســع مــن ِقب ــة عل ــات األقمــار الصناعي ــرة، جــرى اســتخدام بيان األخي
العديــد مــن البلــدان املتقدمــة والناميــة، يف محاولــٍة منهــا لتحســن فهــم وتوصيــف 
العمليــات األساســية املختلفــة التــي تؤثــر يف األخطــار الطبيعيــة، وإجــراء تقييمــات 

ــة. ــر ذات الصل األث

ــات أقمــار صناعيــة مخصصــة لرصــد األخطــار  كمــا بُذلــت جهــود إلطــالق بعث
ودراســة التغيــرات يف بارامتــرات األرض واحمليطــات والغــالف اجلــوي. يســتخدم 
، بشــكل روتينــي جلمــع وحتليــل  االستشــعار عــن بُْعــد باألقمــار الصناعيــة، بشــكل عــامٍّ
البيانــات العامليــة واإلقليميــة لفهــم عمليــات نظــام األرض، التــي تتــراوح مــن الســمات 

حتــت الســطحية إلــى تكويــن الغــالف اجلــوي العلــوي.

ســنقدم يف هــذا العمــل وصًفــا موجــًزا لألخطــار التــي يتــم تصنيفهــا يف الزمــن 
احلاضــر علــى أنهــا جيولوجية مثل: االنزالقات، واالنهيــارات األرضية، والفيضانات، 

وســنتكلم عــن احللــول املمكنــة ملواجهتهــا.
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االنزالقــــات واالنهيـــــــارات األرضيــــــة
االنهيــارات األرضيــة Landslides هــي واحــدة مــن أكثــر األخطــار الطبيعيــة 
الكارثيــة التــي حتــدث يف جميــع أنحــاء العالــم، وتتســبب يف أضــرار هائلــة علــى كٍل 
مــن األرواح واملمتلــكات كل عــام. يوجــد أنــواع عديــدة االنهيــارات األرضيــة، مثــل 
)االنقــالب أو االنــزالق أو التدفــق أو االنتشــار( حســب أنــواع اآلليــات املعنيــة التــي 
حتــدث بهــا، وقــد تكــون علــى مســتويات مختلفــة )محليــة أو متوســطة أو كبيــرة( 

ــام(. ــة أي ــق و بضع ــن بضــع دقائ ــراوح ب ــة )تت ــات انتشــار مختلف وأوق

، تعتمــد آليــات االنهيــارات األرضيــة علــى معاييــر بيئيــة مســتقلة  بشــكل عــامٍّ
)عوامــل التكييــف(، مثــل مــادة االنحــدار والظــروف اجليومورفولوجيــة )مثل الصخور 

أو التربــة أو احلشــو االصطناعــي( والعوامــل املســببة.

هــذه العمليــة تخلــق حركــة ألســفل وخــارج مــادة املنحــدر. يف الســنوات األخيــرة، 
مت إجــراء عــدد مــن الدراســات املتعلقــة بتطويــر نُهــج النمذجــة املتقدمــة يف مخاطــر 
ــة  ــات النمذجــة التنبؤي ــارات األرضيــة ومنذجــة املخاطــر. وقــد صــارت مقارب االنهي
Predictive Modelling هــذه موضــع اهتمــام كبيــر للمهندســن املهنيــن، وكذلــك 

ــة. للمجتمــع واإلدارات احمللي

تتداخــل االنزالقــات األرضيــة واالســتيطان األرضــي واالنهيــارات علــى نطــاق 
واســع ومســتمر يف أنشــطة اإلنســان. يتــراوح املقيــاس بــن املنحــدرات التــي يبلــغ 
حجمهــا بضعــة أمتــار، ممــا يســبب إزعاجــاً طفيفــاً، إلــى االنزالقــات أو االنهيــارات 
اجلليديــة العمالقــة النــادرة، التــي يبلــغ حجمهــا كيلومتــرات، ممــا يؤثــر يف عــدد كبيــر 

مــن الســكان.
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نظــراً ألن خصائــص التربــة أو الصخــور أو اجلليــد املتشــابهة تــؤدي دوراً يف كل 
عمليــة علــى جميــع املســتويات، فســيجري وصفهــا معــاً هنــا، مــع اإلشــارة الرئيســية 

إلــى االنزالقــات.

حتــدث االنزالقــات األرضيــة علــى منحــدرات يف مجموعــة متنوعــة مــن املــواد اجليولوجيــة وتتطــور مــن 
خــالل مجموعــة متنوعــة مــن اآلليــات واألســباب. قــد تســبب اضطرابــات كبيــرة يف البلــدات واملُــدن وأنظمــة 

االتصــاالت والهيــاكل الكبيــرة مبــا يف ذلــك الســدود واجلســور.

لتنــوع املــواد واآلليــات واملعــدالت املعنيــة، فــإن ترتيــب جوانــب حركــة  نظــراً 
األرض ميثــل حتديــاً للمصنــف بشــكل طبيعــي؛ ونتيجــة لذلــك، مت اعتمــاد العديــد مــن 
مخططــات التصنيــف، وســنناقش عــدد قليــل مــن جوانبهــا األكثــر أهميــة فيمــا يأتــي.
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· تصنيـــــــف االنهيــــــــارات األرضيـــــــة	
1. حســـــــــــــب املــــــــــــادة

رمبــا يكــون االختــالف األكثــر وضوحــاً بــن أنــواع االنهيــارات األرضيــة املختلفــة 
هــو طبيعــة املــادة املشــاركة. تتكــون بعــض االنزالقــات بالكامــل مــن مــادة صخريــة، 
والبعــض اآلخــر مــن التربــة فقــط، والقليــل منهــا عبــارة عــن خليــط مــن اجلليــد 

ــة. والصخــور والترب

مــن ناحيــة أخــرى، إذا تشــّكل االنــزالق مــن بقايــا صخريــة ومعدنيــة، أي التربــة، 
فيمكــن وصــف نــوع التربــة. قــد تتكــون مــن مــواد دقيقــة احلبيبــات مثــل الطــن، أو 
قــد يتكــون االنــزالق مــن مــواد خشــنة، ورمــال، وحصــى، ومــا إلــى ذلــك؛ وقــد تكــون 

كتلــة التربــة نفســها جافــة أو مشــبعة أو متجانســة أو ذات طبقــات.

طريقــة التصنيــف هــذه ليســت كافيــة يف حــد ذاتهــا؛ ألن ميكانيــكا االنــزالق 
الصخــري أو حركــة التربــة ليســت متضمنــة يف وصــف مــادة االنــزالق وحدهــا. لفهــم 
مــا حــدث، مــن الضــروري معرفــة شــيء أكثــر عــن نــوع املــادة. الســرعة هــي املعيــار 

األساســي اإلضــايف الواضــح.

2. حســــــــــــب الســـــــرعة

ــي  ــرات يف األشــخاص واألعمــال الهندســية، فــإن الســرعة الت ــارات التأثي العتب
ــة. تتوفــر  ــر أهمي ــزة الوحيــدة األكث ــار األرضــي ويتحــرك هــي املي يتطــور بهــا االنهي
، التــي  دفاعــات قليلــة ضــد احلــركات الســريعة، وبالتالــي، غيــر املتوقعــة بشــكل عــامٍّ

تــؤدي يف كثيــر مــن األحيــان إلــى األضــرار واإلصابــات.
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نــادراً مــا تتســبب االنهيــارات األرضيــة -التــي تتحــرك ببــطء شــديد علــى مــدى 
فتــرات تتــراوح بــن شــهور وســنوات- يف وقــوع إصابــات وقــد تكــون عرضــًة للتدابيــر 
االحترازيــة. ميكــن أن حتــّول ترتيبــات تقســيم املناطــق دون إقامــة الهيــاكل غيــر 

املناســبة؛ إلعــادة توجيــه الطــرق الســريعة واملرافــق.

باإلضافــة إلــى ذلــك، عــادة مــا ترتبــط ســرعة احلــدث بإمكانيــة التنبــؤ بــه؛ علــى 
ســبيل املثــال، عــادًة مــا تتشــكل الشــقوق األوليــة وتتســع علــى مــدى فتــرة زمنيــة 

ــار أرضــي يف املســتقبل. ــى حــدوث انهي مشــيرًة إل

ولكــن يف املناطــق األقــل اســتقراراً، قــد حتــدث حتــى الشــقوق األوليــة بســرعة 
كبيــرة، أو يف مثــل هــذه املواقــع التــي يتعــذر الوصــول إليهــا، بحيــث ال يالحظهــا 
أحــد قبــل حــدوث حركــة عنيفــة. يف حالــة حــركات األرض التــي تتطــور ببــطء، قــد 
ــد  ــا بشــكل متزاي ــاكل الهندســية وخصائــص ســطح األرض واضًح يكــون تشــوه الهي
قبــل حــدوث احلركــة الرئيســية. يف احلالــة األخيــرة، ميكــن إخــالء الهيــاكل أو ميكــن 

ترتيــب االلتفافــات ألنظمــة االتصــاالت قبــل أن تتمــزق.

ومــع ذلــك، حتــى عندمــا تكــون احلركــة األرضيــة النهائيــة بطيئــة نســبّياً، فقــد 
تشــكل، إذا حدثــت علــى نطــاق واســع مبــا يكفــي، مشــكلة هندســية رئيســية، ورمبــا 
ال ميكــن حلهــا. يف الزمــن احلاضــر، ترتبــط قابليــة حــل معظــم املشــكالت الهندســية 
فقــط بالتكلفــة واالعتبــارات السياســية، كمــا أن تكلفــة التحقيــق امليدانــي واملعاجلــة 
العالجيــة حلركــة جماعيــة تنطــوي علــى أحجــام تصــل إلــى آالف األمتــار املكعبــة مــن 

التربــة كبيــرة.
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يف حالــة االنهيــار األرضــي البرتغالــي بينــد يف مقاطعة لوس أجنلوس، كاليفورنيا، 
ــار والتــي حدثــت  علــى ســبيل املثــال، فــإن احلركــة األوليــة التــي بلغــت نحــو 10 أمت
يف عــام 1956، تبعهــا زحــف مســتمر ملســاحة 2 أو 3 كيلومتــرات مربعــة مــن ســطح 
ــذ ذلــك الزمــن. جــرى التحقيــق يف آليــات  ــار يف الســنة من األرض مبعــدل عــدة أمت
ــزالق نحــو  ــى توقفــت االن ــف اإلجــراءات حت ــت تكل ــل، وكان ــة ببعــض التفاصي احلرك
10000000 دوالر، وقــد وجدتهــا احلكومــة احملليــة حينهــا غيــر مقبولــة لتحقيــق 
ــار األرضــي  ــي، اســتمر االنهي ــر. وبالتال االســتقرار يف منطقــة ســكنية إلــى حــد كبي

البرتغالــي يف التحــرك.

ــى ســبيل  ــه. عل ــة تكوين ــادي وآلي ــار األرضــي بالســلوك امل ــط ســرعة االنهي ترتب
املثــال، عــادة مــا تكــون الــزالزل مصحوبــة بانهيــارات أرضيــة وانهيــارات صخريــة يف 
التضاريــس اجلبليــة. يف التضاريــس شــديدة االنحــدار أو غيــر املســتقرة )التــي، مــن 
خــالل العالقــات التكتونيــة املترابطــة، عــادة مــا تكــون مناطــق زلزاليــة عاليــة(، قــد 
تكــون هــذه االنزالقــات األرضيــة الناجتــة عــن الــزالزل هــي العامــل الرئيســي لتعديــل 

ســطح األرض.

ــى  ــرات إل ــا عــام 1971، تشــير التقدي ــة كاليفورني ــدو بوالي ــزال ســان فرنان يف زل
ــل  ــال ســان غابريي ــة يف جب ــة والصخري ــارات األرضي ــن االنهي حــدوث عــدة آالف م
ــة لزلــزال  ُمهمَّ أيًضــا ســمة  املجــاورة. كانــت االنهيــارات الصخريــة واالنزالقــات 

إينانغاهــوا يف نيوزيلنــدا يف عــام 1968. 

ــر أو  ــع منحــدر بواســطة نه ــآكل الســريع إلصب ــد األخــرى هــي الت ــة التولي عملي
ــة ســريعة. بصــرف  ــؤدي أيضــاً إلــى حــدوث حركــة أرضي أمــواج البحــر، ممــا قــد ي
النظــر عــن الســبب املباشــر أو احملفــز، حتــدث حــركات أســرع علــى املنحــدرات 
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شــديدة امليــول وترتبــط عمومــاً بالصخــور بــدالً مــن التربــة بســبب اخلصائــص األكثــر 
هشاشــة للصخــور. يف ظــل ظــروف معينــة، ميكــن للتربــة أيًضا أن تظهر هذا الســلوك 

ا. وتطــور ســرعات عاليــة جــّدً

ــة املختلفــة مــن حيــث الزمــن  ــارات األرضي مــن املالئــم تصنيــف ســرعات االنهي
املتــاح لألشــخاص إليوائهــم، أو اتخــاذ إجــراءات عالجيــة ضــد االنــزالق. مــن الواضح 
ــة  ــارات األرضي ، حتــدث االنهي أن هــذا األمــر مرتبــط بحجــم احلــدث. بشــكل عــامٍّ
الســريعة أو االنهيــارات الصخريــة خــالل ثــواٍن إلــى دقائــق؛ ميكــن حتجيــم معــدالت 
ــة  ــارات األرضي ــى ســاعات، وتتطــور االنهي ــق إل ــة املتوســطة يف ُغضــون دقائ احلرك

البطيئــة، وتتحــرك يف فتــرات تتــراوح بــن أيــام وســنوات.

ومــع ذلــك، إذا حــدث انــزالق أرضــي صغيــر جــّداً بطــول بضعــة أمتــار يف زمــن 
ميتــد لبضــع دقائــق، فــإن معــدل احلركــة مــن وجهــة نظــر اإلنســان ميكــن اعتبــاره مــن 
بطــيء إلــى متوســط. يصعــب الهــروب مــن االنهيــار األرضــي الــذي تبلــغ أبعــاده مئــات 
األمتــار إلــى الكيلومتــرات حتــى لــو حــدث خــالل فتــرة مــن دقائــق إلــى ســاعات، 
وبالتالــي فــإن مثــل هــذا احلــدث الكبيــر يتطلــب تصنيفــاً ســريعاً مــع أّن ســرعة املــواد 

كانــت بطيئــة نســبّياً.

ــة لالنهيــار األرضــي واملتعلق بســرعته هو املســافة التي يتقدم  أحــد املكونــات املُهمَّ
بهــا االنــزالق قبــل أن يســتقر. هــذا يــؤدي إلــى طريقة أخرى لتصنيــف االنزالقات.

3. حســـــب االنـــــزيــــــــــاح

لقــد ظهــرت يف الطبيعــة مجموعــة واســعة مــن أبعــاد االنزالقــات. وهــي ترتبــط 
بشــكل طبيعــي بحجــم احلــدث، ولكنهــا تعتمــد أيضــاً علــى كتلــة املــادة والســرعة التــي 
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تصــل إليهــا. حتــى االنزالقــات الصغيــرة نســبّياً قــد تقطــع مســافة عشــرات إلــى 
مئــات األمتــار إذا كان هنــاك مــاء كاٍف لتحويــل الكتلــة املنزلقــة إلــى ســائل.

ــان  ــر مــن األحي ــة يف كثي ــات األرضي ــة، حتــدث هــذه االنزالق يف املناطــق القاحل
بســبب العواصــف املطيــرة شــديدة الكثافــة املفاجئــة التــي تشــبع الطبقــات الرقيقــة 
مــن التربــة علــى املنحــدرات الشــديدة وتولــد تدفقــات مــن الطــن. ميكــن أن يــؤدي 
تراكــم املــواد علــى رؤوس األخاديــد املغمــورة يف النهايــة إلــى ظــروف غيــر مســتقرة 

تتطــور فيهــا االنهيــارات األرضيــة حتــت ســطح البحــر.

يف بعــض احلــاالت، تصيــر حركــة الكتلــة املنزلقــة عنيفــة لدرجــٍة كافيــٍة حلبــس 
امليــاه احمليطــة بحيــث تقــل كثافــة الكتلــة. يتغيــر شــكل االنــزالق يف النهايــة إلــى تدفــق 

ســائل أكثــر كثافــٍة إلــى حــٍد مــا مــن املــاء احمليــط.

هــذه االنزالقــات، التــي تســمى تيــارات العكــر Turbidity Currents، تشــكل آليــة 
ــة لتحريــك الكتلــة حتــت املــاء، ويُعتقــد أنهــا تطــورت أثنــاء الــزالزل يف العديــد  ُمهمَّ
مــن املناطــق البحريــة ذات املــواد غيــر املســتقرة. تتســبب االنزالقــات عــادة يف كســر 

الكابــالت املوجــودة حتــت ســطح البحــر بعــد الــزالزل.

غالبــاً مــا تــؤدي الســرعة العاليــة للتربــة حتــت األرضيــة واالنزالقــات الصخريــة 
ا ملــواد  التــي طورتهــا الــزالزل يف تضاريــس مناســبة إلــى عمليــات االنزيــاح كبيــرة جــّدً

االنــزالق.

ــواء  ــاس اله ــة يف انحب ــة األولي ــن أن يتســبب اضطــراب احلرك ــرة أخــرى، ميك م
ــع التدفــق،  أو املــاء كســوائل مســامية يف املــادة الســاقطة، ممــا يعطــي احلركــة طاب
بــدالً مــن انــزالق مــادة صلبــة. وإذا حــدث مثــل هــذا التدفــق علــى ســفح جبــل شــديد 
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ــاًل أو ال يوجــد أي  ــا ضئي ــدم عائًق ــه ال يق ــْرب من ــد رأس وادي أو بالُق االنحــدار عن
ــى  ــرات حتــى عندمــا يحــوي عل ــة املتســاقطة، فقــد يســافر كيلومت ــق أمــام الكتل عائ
نســبة عاليــة مــن املــواد الصلبــة، كمــا حــدث يف أالســكا خــالل زلــزال عــام 1964 ويف 

بيــرو عــام 1970.

ا مــن احلركــة يف كتلة منزلقة مــن التربة أو الصخور  حتــى الكميــات الصغيــرة جــّدً
ميكــن أن تســبب صعوبــات كبيــرة يف الهندســة أو البنــاء. عنــد إعــداد جوانــب الــوادي 
لتشــكيل دعامــات للســد، قــد تكــون الكســور أو املفاصــل أو طبقــات القــاع يف الصخــر 
بحيــث حتــدث حــركات لبضعــة ســنتيمترات عندمــا تتكيــف الصخــور أو التربــة مــع 

ظــروف اإلجهــاد اجلديدة.

ــد  ــكل. عن ــد اكتمــال الهي ــاه احملتمــل عن ــق املي ــح املفاصــل مســاًرا لتدف ــر فت يوف
ممارســة التحكــم الدقيــق يف البنــاء الهندســي، عــادة مــا تالحــظ هــذه احلــركات 
ويجــب علــى املهنــدس املســؤول أن يقــرر مــا يجــب فعلــه: مــا إذا كان يجــب إزالــة 
الكتلــة املنزلقــة واســتبدالها مبــادٍة مالئــة محضــرة مــن التربــة أو اخلرســانة، أو مــلء 

ــذة مــن الطــن أو اجلــص اخلرســاني. ــر منف ــادة غي الشــقوق باخلرســانة وم

حدثــت حركــة صغيــرة جــّداً خــالل االســتعدادات لبنــاء خــزان بالدويــن هيلــز يف 
كاليفورنيــا يف عــام 1950؛ لــم حُتفــر الكتلــة املتحركــة ولكــن جــرت محاولــة لســد 
الفواصــل املفتوحــة. تعتبــر الشــقوق املفتوحــة التــي بقيــت بــال شــك ســبباً مســاهماً 

يف فشــل الســدِّ يف عــام 1963.
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4. حســـــــب آليــــــة احلركــــــــة

، يف االنهيــار األرضــي، ميكــن متييــز الكتلــة املنزلقــة للمــادة بوضــوح  بشــكل عــامٍّ
عــن الصخــرة األساســية الثابتــة أو طبقــة التربــة الثابتــة التــي ال تشــارك يف احلركــة.

يوجــد ســطح انــزالق أو قــص حتــدث عبــره عمليــات االنزيــاح، ولكــن يف بعــض 
األحيــان، عندمــا يكــون للتدفــق طبيعــة ســائلة شــديدة اللزوجــة، قد يكــون من الصعب 
اكتشــاف طبقــة انتقاليــة مميــزة. بــدالً مــن ذلــك، قــد تضمحــل احلركــة تدريجّيــاً مــع 

العمــق. أول هــذه األنــواع مــن احلــركات هــو االنــزالق، والثانــي هــو التدفــق.

اعتمــاداً علــى طبيعــة املــادة التــي تشــارك يف االنــزالق أو التدفــق ووجــود املفاصــل 
أو الشــقوق فيهــا، قــد تتخــذ الكتلــة املتحركــة أحــد األشــكال الهندســية املتعــددة؛ 
ــة  ــة وطولي ــاد جانبي ــى أبع ــزالق عل ــه مــادة االن ــذي حتــوي في ــكان ال أبســطها هــو امل

كبيــرة إلــى حــٍد مــا مقارنــًة بســمكها.

اخلصائــص الطبوغرافيــة واملــواد لســطح االنقطــاع الــذي يحــدث فيــه االنــزالق 
أو التدفــق هــو مســتٍو أساًســا، ويف هــذه احلالــة، تكــون احلركــة نقــاًل لكتلــة أو كتــل 

مــن مــادة املنحــدر.

يف بعــض األحيــان، يجــري تضمــن كتلــة متحركــة واحــدة فقــط إذا كان الســطح 
املنزلــق األساســي مســطحاً بالفعــل. يف ظــروف طبيعيــة أكثــر، يكــون الســطح املنزلــق 
غيــر مســتٍو، وتتســبب التموجــات املوجــودة فيــه يف تفــكك الكتلــة املنزلقــة إلــى عــدد 

مــن الكتــل املفصولــة عــن بعضهــا بعضــاً عــن طريــق الشــقوق أو مســتويات القــص.
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قــد يبــدأ الفشــل عنــد مقدمــة املنحــدر، رمبــا عــن طريــق التــآكل، بحيــث تنزلــق 
الكتلــة أوالً عنــد إصبــع املنحــدر، وبالتالــي فــإّن إزالــة تأثيــر التثبيــت يف الكتــل 
الصاعــدة، والتــي قــد تتحــرك بعــد ذلــك يف املنحــدر، تكــون متعاقبــًة. يســمى هــذا 
ــذي يحــدث يف أشــكال متنوعــة، بالفشــل التدريجــي  ــن فشــل املنحــدر، وال ــوع م الن

Progressive Failure، وقــد يحــدث إمــا ببــطء أو بســرعة.

ــات الدقيقــة يف املنحــدرات  ــة ذات احلبيب ــل املتجانســة نســبّياً مــن الترب يف الكت
ذات املــدى احملــدود، يكــون شــكل مختلــف مــن اآلليــة أمــراً شــائعاً. هنا، يكون الســطح 

املنزلــق أســطوانّياً أو كروّيــاً تقريبــاً وتــدور الكتلــة املنزلقــة للمــادة أثنــاء االنهيــار.

، ميكــن العثــور علــى مركــز تــدور حولــه الكتلــة. يف التربــة والصخــور  بشــكل عــامٍّ
التــي حتــوي علــى أنظمــة معقــدة مــن األســطح املشــتركة والشــقوق، قــد تتشــكل 
مجموعــات مــن األســطح املنزلقــة، مبــا يف ذلــك أجــزاء مــن املكونــات املختلفــة لنظــام 

املفصــل.

وهكــذا، فــإن سلســلة مــن املفاصــل التــي تقــع أساســاً يف مســتٍو أفقــي، تتقاطــع 
مــع املفاصــل بزاويــة شــديدة االنحــدار علــى املســتوي األفقــي، وقــد تــؤدي إلــى ظهــور 
ــى مــن  ــاً، يف حــن يتحــرك احلجــم األعل ــة منزلقــة يتحــرك فيهــا جــزء مــا أفقّي كتل

املــادة ألســفل علــى طــول أكثــر املفاصــل العموديــة.

يف ظــل هــذه الظــروف، يجــب أن يتطــور مســتوى قــص آخــر بــن جــزيء الكتلــة 
املنزلقــة. يف املــواد التــي قــد توجــد فيهــا أمنــاط اتصــال أقــل وضوحــاً، أو يف املــواد 
متباينــة اخلــواص )أي أن خصائصهــا الفيزيائيــة مختلفــة يف اجتاهــات مختلفــة( 

ميكــن أن تتطــور أســطح منزلقــة معقــدة جــّداً. 
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مقطع عرضي النهيار أرضي منوذجي مع معامله.

عندما يكون االنتقال بن الكتلة املنزلقة واملادة األساسية املستقرة أقل وضوحاً، 
تدفق  لها خصائص  التي   Material Flow املواد  تدفق  حالة  هي  احلالة  هذه  فإن 
السوائل، ويف هذه احلالة تتضاءل السرعة واالنزياح تدريجّياً من السطح مع العمق.

إذا كان التدفق يحدث ببطء شديد، فإن تلك احلالة يشار إليها باسم الزحف 
Crawling، وهي ظاهرة شائعة جّداً، رمبا حتدث يف تل كل منحدر يف العالم. تكون 

احلركة غير محسوسة يف غالبية هذه احلاالت ما لم جُتر قياسات دقيقة جّداً.



موسوعة العمري يف علوم األرض
21

االنزالقات واالنهيارات والفيضانات

Al-Amri’s Encyclopedia of Earth Sciences

عندمــا تشــكل الصخــور الهشــة املفصليــة منحــدراً شــديَد االنحــدار، فــإن نتيجــة 
انهيــار الصخــور ســتكون الســقوط بــدالً مــن االنــزالق؛ أي أن الكتلــة الســاقطة للمــادة 
تفقــد االتصــال املتماســك مــع القاعــدة الثابتــة غيــر املتحركــة، وقــد يقــع كل أو جــزء 

مــن االنــزالق بحريــة حتــت تأثيــر اجلاذبيــة.

يحــدث هــذا مــع الصخــور بــدالً مــن التربــة، )مــع أّن االصطدامــات بــن الكتــل 
الصخريــة تقلــل املــادة إلــى كتلــة حبيبيــة( وبالتالــي يُشــار إليهــا باســم الســقوط 
الصخــري Rock Fall. حدثــت عــدد مــن الكــوارث مثــل كارثــة إلــم Elm يف سويســرا 
عــام 1881، وجبــل الســالحف Turtle Mountain يف ألبرتــا، كنــدا يف عــام 1903 

ــة. ــارات الصخري ــل هــذه االنهي بســبب مث

بــدون تضمــن الكثيــر مــن التفاصيــل، غالًبــا مــا يكــون نظــام التصنيــف املبســط 
مفيــًدا يف حتديــد أســباب حــدوث انهيــار أرضــي معــن، أو يف تقييــم احتمــال انــزالق 

منحــدر تــل أو صخــري.

يف بدايــة الثمانينيــات، قــدم الباحــث فارنــز تقريــراً تقنيــاً عــن تقييــم االنهيــارات 
األرضيــة التــي تتنــاول مصــادر تصنيــف االنهيــارات األرضيــة. مــن الناحيــة الفنيــة، 
تكــون االنهيــارات األرضيــة نتيجــة لألنشــطة البيئيــة أو البشــرية أو مزيــج مــن كليهما، 
وتتنــوع مــواد االنهيــارات األرضيــة مــن الصخــور والتربــة إلــى املــواد املختلطــة التــي 

تتحــرك إلــى أســفل علــى املنحــدرات بســبب اجلاذبيــة.

ــا، حتــدث معظــم حــاالت فشــل املنحــدرات  ــل ماليزي ــدان االســتوائية مث يف البل
بســبب الفتــرات الطويلــة مــن هطــول األمطــار الغزيــرة. تتســبب هــذه احلالــة يف 
ارتفــاع ضغــط املــاء يف املســام علــى ســطح املنحــدر، ممــا يــؤدي إلــى زيــادة الضغــط.
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ذكر الباحثون أن البيريت املعدن الشائع املوجود يف الصخور يتأكسد باألكسجن، 
ويتولد حمض الكبريتيك من هذه املنطقة املؤكسدة. حمض الكبريتيك املنتج، الذي 
ميكنه إذابة املواد األساسية )مثل الكالسيت، والزيوليت، والزجاج البركاني(، يجعل 

بنية الصخور ضعيفة جّداً ويؤدي إلى عدم استقرار املنحدر.

 )Conditioning Factors مــن خــالل حتليــل املتغيــرات البيئيــة املوضوعيــة )عوامــل التكييــف
باالنهيــارات األرضيــة  التنبــؤ  أمكــن  التــي حدثــت ســابقاً،  لالنهيــارات األرضيــة 
املســتقبلية للمناطــق التــي لهــا ظــروف جغرافيــة وجيولوجيــة وبيئيــة متشــابهة. ومــع 

ــة الســهلة. ــة ليــس باملُهمَّ ــارات األرضي ذلــك، فــإن التنبــؤ باالنهي

 (LHZ) Landslide Hazard Zonation تقســم منطقة مخاطر االنهيارات األرضية
ســطح األرض إلــى مناطــق حساســة وتصنفهــا وفقــاً لدرجــة تأثيــر اخلطــر الفعلــي. 
يجــري رســم خرائــط القابليــة لالنهيــارات األرضيــة عموماً بواســطة منــاذج إحصائية 

أو تقليديــة أو إرشــادية أو حتميــة.

يعتمــد حتليــل هــذه األســاليب علــى بعــض العوامــل الرئيســية، أي توافــر البيانــات 
والدقــة املكانيــة وحجــم البيانــات والتعقيــد. قــام الباحثــون بتحديــد بعــض هــذه 

ــاًء علــى: األســاليب التحليليــة وتوضيحهــا وتصنيفهــا بن

حتليل األخطار النسبية، الذي يقارن األخطار احلالية باملخاطر املماثلة السابقة.. 1

املخاطر املطلقة، أي عوامل السالمة.. 2

املخاطر التجريبية، أي حتليل املنحنى بناًء على عدة عوامل، مثل ارتفاع املنحدر . 3
العمل  واستنتاجات  اجليوتقني  التحليل  على  أساسي  بشكل  اعتماداً  وزاويته، 

املعملي.
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مراقبــة املخاطــر، والتــي تقــارن بــن عوامــل التحفيــز والتعريــة باســتخدام بيانــات . 4
موقــع االنهيــار األرضــي التاريخــي. باإلضافــة إلــى ذلــك، يجــب التحقــق مــن 

النمــوذج أو البيانــات املســتخدمة مــن حيــث الدقــة واملوثوقيــة.

ــال حلساســية االنهيــارات األرضيــة، يوجــد حاجــة إلــى  لبــدء حتليــل فعَّ
ــات مختلفــة: بيان

جــرد كامــل لالنهيــارات األرضيــة الــذي يحــوي علــى تفاصيــل حــول املوقــع املكاني . 1
وتاريــخ وزمــن حدوثــه وأنواعه.

املتغيــرات البيئيــة املوضوعيــة )مثــل اجليولوجيــا، واجليولوجيــا املائيــة، والعوامــل . 2
اجليومورفولوجية(.

متانة املواد اجليولوجية.. 3

تقارير ومسوحات ميدانية.. 4

العوامــل املســببة، مثــل: ســجالت هطــول األمطار والزالزل التاريخية؛ على ســبيل . 5
املثــال، أوضــح الباحثــون وجــود العديــد مــن ســيناريوهات احلركــة اجلماعيــة 
الناجتــة عــن األمطــار الغزيــرة والــزالزل علــى منحــدر جيومورفولوجــي طبيعــي 

أو حشــوة اصطناعيــة.

ــاً. بشــكل  ــع النمــاذج ويجــب تقييمهــا علمّي ــؤات هــي نتيجــة أساســية جلمي التنب
، يوجــد طريقتــان معتمدتــان للتحقــق مــن صحــة نتائــج التنبــؤات: الصمــود  عــامٍّ
الزمنــي والصمــود الفراغــي. ميكــن رســم النتائــج بيانّيــاً باســتخدام منحنــى خاصيــة 
تشــغيل املســتقبل Receiver Operating Characteristic (ROC)، الــذي يتكــون مــن 

ــؤ. ــدل التنب ــدل النجــاح ومع ــات مع منحني
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يف ماليزيــا االســتوائية مثــاًل، يتســبب التطويــر املســتمر والتحضــر وإزالــة الغابات 
وتــآكل كتــل التربــة بســبب العوامــل اجلويــة يف تهديــدات خطيرة الســتقرار املنحدرات 
وفقــدان األرواح واملمتلــكات. حيــث يــؤدي هطــول األمطــار الغزيــرة إلــى إضعــاف 
اســتقرار الصخــور املتحولــة، والتــي تعــّد حجــر األســاس الرئيســي يف هــذه املناطــق. 
عــالوة علــى ذلــك، يف الســنوات األخيــرة، زادت درجــة إزالــة الغابــات بشــدة بســبب 
األنشــطة اإلنشــائية التــي تســببت يف تــآكل شــديد للتربــة يف اجتــاه مجــرى النهــر. 
للتغلــب علــى مشــكلة االنهيــار األرضــي، يجــري جتنــب التحضــر وتخطيط اإلنشــاءات 
يف التضاريــس الطريــة. يف هــذا الســياق، تعــد اخلريطــة الوطنيــة لتقســيم مخاطــر 
االنهيــارات األرضيــة شــرطاً أساســّياً للمســاعدة يف صنــع القــرار. لزيــادة تعزيــز هــذه 
املبــادرات، يجــري أيضــاً تطويــر أنظمــة الكشــف عــن االنهيــارات األرضيــة ومراقبتهــا 

التخــاذ تدابيــر التخفيــف يف الزمــن املناســب.

· أنــــــــــواع االنهيــــــــــــارات األرضيــــــــة	
تصنــف االنهيــارات األرضيــة علــى أســاس احلركــة وحجــم الكتلــة التقديــري، 
الــذي يُحســب بنــاًء علــى شــكل وهندســة منطقــة االنفصــال ومنطقــة الترســيب.

أشــار الباحثــون إلــى أهميــة صــور األقمــار الصناعيــة التــي توفــر ثــروة مــن 
املعلومــات حــول اخلصائــص املورفولوجيــة واملظهــر املرتبــط بالعمر والنشــاط والعمق 
والســرعة. تُصّنــف أنــواع االنهيــارات األرضيــة وفقــاً لألنــواع املختلفــة للحــركات 

ــى: ــة أو حــاالت فشــل املنحــدرات إل اجلماعي

vv واالنهيــارات احلطاميــة  )االنزالقــات  الضحلــة  الســريعة  األرضيــة  االنزالقــات 
اجلليديــة والتدفــق(: وهــي ناجمــة عــن هطــول أمطــار غزيــرة مــن عاصفــة 

ضخمــة واحــدة باإلضافــة إلــى فتــرات ذوبــان الثلــوج الطويلــة والســريعة.
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vv االنهيــارات والتدفقــات العميقــة الســريعة: وهــي فشــل ســريع نــاجت عــن حالــة
ــل  ــرة، مث ــد مــع عاصفــة كبي ــة مــن األمطــار الشــديدة أو حــدث مطــر ممت فردي
انفجــار ســحابة مفاجــئ يصــل إلــى 100 ملــم / ســاعة أو أكثــر، يف بضــع دقائــق، 

وهــو مــا يكفــي إلحــداث فيضــان.

vv عمليــة الترســيب البطيئــة العميقــة لالنهيــارات األرضيــة )االنهيــارات األرضيــة
وتدفقــات األرض واالنتشــار اجلانبــي(: وتســمى أيضــاً عمليــة الزحــف؛ حيــث 
ــام أو أســابيع،  ــدة أي ــدة وتســتمر لع ــة بســبب هطــول األمطــار املمت ــدأ العملي تب

ــة املنحــدرات. ــة نشــاط حرك ــى حرك حت

vv التدفقــات والتشــوهات البطيئــة )زحــف التربــة وتدفــق التربــة(: هــي احلركــة
الهبوطيــة للتربــة املشــبعة بامليــاه، والناجمــة عــن التربــة املشــبعة بامليــاه حيــث إنهــا 

تتحــرك ببــطء إلــى أســفل التــل فــوق طبقــة غيــر منفــذة.

بـــــــــــــدء تقييـــــم العامــــــــــل. 1

االنهيار األرضي هو نتيجة التفاعل بن عاملن مهمن: العوامل املؤهبة والعوامل 
احملفزة، وهي العوامل التي ميكن أن حتدد احتمالية حدوث االنهيار األرضي. إْذ 
ميكن أن تتسبب العوامل املؤهبة يف فشل املنحدر بسبب السرعة املنخفضة جّداً 
واملدة الطويلة، حيث إنها تأخذ بعن االعتبار معالم التضاريس، وتستخدم يف تقييم 
القابلية لالنهيارات األرضية. قد تؤدي هذه العوامل، من خالل عمليات، مثل: إطالق 

اإلجهاد أو التجوية أو التآكل، إلى حالة فشل املنحدر. 
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الثلجــي،  والذوبــان  األمطــار،  )أحــداث هطــول  مثــل:  العوامــل احملّفــزة،  أمــا 
والــزالزل، والعواصــف البحريــة، واالنفجــارات الســحابية( فهي املســؤولة عن االنهيار 
الســريع للمنحــدرات، مبســتويات شــدة مختلفــة خــالل فتــرة زمنيــة قصيــرة جــّداً.

اقتــرح الباحــث كايــن حــّداً معروفــاً لهطــول األمطــار جــرى اشــتقاقه مــن خــالل 
حتليــل مجموعــة مــن مجموعــات البيانــات العامليــة لشــدة هطــول األمطــار وفتراتــه. 

يُعّبــر عنــه بالعالقــة: 

I =14.82D-0.39

حيــث I هــي كثافــة هطــول األمطــار احلرجــة باملليمتــرات يف الســاعة وD هــي 
مــدة العاصفــة )بالســاعة(.

وقــد خلــص الباحثــون إلــى أنــه كلمــا طالــت مــدة املطــر، قــل متوســط كثافــة 
هطــول األمطــار. لســوء احلــظ، يتعــارض هــذا التعبيــر مــع نتائــج اآلخريــن؛ ألنــه لــم 

يتــم التحقــق مــن صحتــه علــى نطــاق عاملــي.

يف دراســة حالــة عتبــة هطــول األمطــار املقدرة ملدينة كواالملبــور واملناطق احمليطة 
بهــا، أكــد الباحثــون أنــه ليــس كل هطــول األمطــار عالــي الكثافــة ينتــج عنــه انهيــارات 
أرضيــة، ولكنــه يعتمــد علــى نفاذيــة مــواد التربــة التــي تتراكــم وتبــدد ضغــوط املســام 

اإليجابيــة يف زمــن قصيــر.

متثــل آليــة االنهيــار األرضــي درجــة مــن االســتجابة لهطــول األمطــار، حيــث تــؤدي 
األمطــار الشــديدة وقصيــرة األمــد يف كثيــر مــن األحيــان إلــى انهيــارات أرضيــة 
ــوج  ــان الثل ــرة وذوب ــغ عــن العواصــف املطي ــة وتدفقــات للحطــام. عــادة مــا يبلّ ضحل
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علــى أنهــا عوامــل تــؤدي إلــى تســاقط الصخــور، وبعــد دراســة ثمانيــة زالزل يف جميــع 
أنحــاء العالــم، وجــدت عالقــة قويــة بــن كثافــة الكســر الصخــري والــزالزل.

املـــــــراقبـــــــــــة. 2
ــة لفهــم اجلوانــب احلركيــة حلركــة املنحــدرات.  أنظمــة املراقبــة هــي أدوات ُمهمَّ
ــات  ــة أو املكتظــة بالســكان( بتقني ــع )املناطــق اجلبلي ــة املواق ــف ظــروف مراقب تختل
وأنظمــة   (RS) بُْعــد  االستشــعار عــن  تقنيــات  تُســتخدم  للرصــد. حيــث  مختلفــة 
املعلومــات اجلغرافيــة (GIS) حاليــاً بشــكل شــائع لتقييــم االنهيــارات األرضيــة والتنبــؤ 

بهــا والتخفيــف مــن حدتهــا بدقــة عاليــة.

أ- املراقبـــة القائمــــــــــــة على االستشـــــــــــعار عن ُبْعد

ــج القائمــة علــى (RS) معلومــات أساســية حــول االنهيــارات األرضيــة،  جتمــع نُه
والتــي ميكــن اســتخدامها يف التحليــل املكانــي داخــل بيئــة نظــم املعلومــات اجلغرافية. 
ــى (RS): الطــرق  ــة عل ــة القائم ــارات األرضي ــة االنهي ــج مراقب ــن نُه يوجــد نوعــان م

املباشــرة وغيــر املباشــرة. لكــن الطــرق املباشــرة لهــا بعــض العيــوب:

ــة . 1 ــرة احلجــم وعالي ــق لالنزالقــات كبي ــة الدقي ــة زمــن احلرك مــن الصعــب معرف
الســرعة.

حتتاج حركة الكتلة الصغيرة إلى صوٍر عالية الدقة.. 2

توجد تكاليف عالية وانقطاعات يف البيانات بسبب الدقة الزمنية املنخفضة.. 3
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يصــف نهــج مراقبــة (RS) غيــر املباشــر التغييــرات البيئيــة املتعلقــة بأنشــطة فشــل 
املنحــدرات، علــى ســبيل املثــال، حتديــد املخاطــر اإلقليميــة وعيــوب البنيــة التحتيــة 

الناجتــة عــن االنحــدار الشــديد يف املنحــدر.

الــة، التــي تُنتــج مصــدر الطاقــة اخلــاص بها، قادرة على اكتشــاف  تقنيــة (RS) الفعَّ
وجمــع التشــتت اخللفــي املنعكــس مــن الهــدف مــن خــالل العديــد مــن التقنيــات، مثــل 
 ،(LS) وطريقــة املربعــات الصغــرى ،(DInSAR) رادار الفتحــة التركيبيــة التفاضليــة
وكشــف الضــوء واملــدى (LIDAR)، وطريقــة االنتثــار الدائــم (PS)، وطريقــة املجموعــة 
الفرعيــة خلــط األســاس الصغيــر (SBAS). كل هــذه التقنيــات مناســبة للمناطــق 
واســعة املــدى، ويعــد املســح بالليــزر مــن أكثــر التقنيــات قبــواًل وقــوًة مــن بــن الُطــرق 

األخــرى. 

يتكــون املســح بالليــزر مــن تقنيتــن رئيســيتن: املســح بالليــزر احملمــول جــّواً 
(ALS) واملســح األرضــي بالليــزر (TLS). تــؤدي (ALS)  دوراً ُمهّمــاً يف رســم خرائــط 

االنهيــارات األرضيــة عــن طريــق زيــادة دقــة معالــم االنهيــار األرضــي للتعــرف علــى 
الشــقوق واملــواد املُزاحــة. ميكــن اســتخدام (ALS) جنبــاً إلــى جنب مع منــوذج االرتفاع 

الرقمــي عالــي الدقــة (HRDEM) بهــدف التحقــق مــن صحــة رســم اخلرائــط.

ــر عــداد املســافة  ــة (TLS) يف التســعينيات، مــن خــالل تطوي ــر تقني جــرى تطوي
اإللكترونــي (EDM) وأدوات احملطــة اإلجماليــة. تقنيــة (TLS) قــادرة علــى توفيــر دقة 
تصل إلى ســنتيمترات، وميكن اســتخدامه للكشــف عن فتح الشــقوق، واالضطرابات 

الصوتيــة، والــزالزل الصغيــرة Microseismicity و / أو تشــوه مــا قبــل الفشــل.
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بعض  على  للتغلب   (TLS) و   (ALS) تقنيتي  بن  تكامل  إجراء  الباحثون  اقترح 
عيوب (ALS) املتعلقة باملناطق املغطاة بالظل. املؤشرات الرئيسية لرصد االنهيارات 
اآلبار  يف  واالنزياح  األرضي،  واالنزياح  الكبيرة،  اجليولوجية  املعالم  هي  األرضية 

واملياه اجلوفية )ضغط املسام، منسوب املياه اجلوفية وكيمياء املياه اجلوفية(.

ب - املراقبــــــــــــــة امليدانيــــــــــة

لقــد اســتخدمت العديــد مــن طرائــق املراقبــة يف الزمــن احلقيقــي الكتشــاف 
حتــركات االنهيــارات األرضيــة األوليــة وتقييــم االنزيــاح. تعتمــد هــذه الطرائــق بشــكل 
عــامٍّ علــى املبــادئ امليكانيكيــة حلركــة الكتلــة قبــل حــدوث الفشــل، مثــل زيــادة إجهــاد 
القــص الــذي يتســبب يف انخفــاض قــوة القــص يف مــواد كتلــة احلطــام بســبب مســتوى 

املــاء احملاصــر.

بعــد ذلــك، فحــص الباحثــون أربــع طرق مختلفة من تقنية (RS) للتنبؤ باالنهيارات 
األرضيــة، ووجــدت أن االنهيــارات األرضيــة حتــدث عندمــا تكــون قــوة االنــزالق أكبــر 

مــن القــوة املانعــة لالنزالق.

ــة ســطح األرض واكتشــاف حــركات  ــدة ملراقب ــات املفي ــد مــن التقني ــاك العدي هن
االنحــدار األوليــة واالنزيــاح. تتنــوع هــذه التقنيــات بــن أنظمــة املســح واملراقبــة 
املســتمرة، مثــل: الشــريط الدقيــق، ومقاييــس متــدد األســالك الثابتــة، واالنزيــاح 
 ،EDM مــن خطــوط األســاس، وتثليــث املســح، وعبــور املســح، والتســوية الهندســية، و
واملســح التصويــري األرضــي، وقضيــب فتحــات الشــقوق، وأجهــزة قيــاس الدقــة، 
ــا  ــة له ــة نظــام (GPS). كل تقني ــد املواقــع العاملي ــري اجلــوي، وحتدي واملســح التصوي

درجــة دقتهــا حســب املنطقــة التــي ميكــن تغطيتهــا.
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ــال ملراقبــة احلــركات  يعمــل نظــام حتديــد املواقــع العاملــي (GPS) كنظــام فعَّ
اجلماعيــة، التــي ميكــن اســتخدامها يف إطــار أداة فرديــة ألنهــا توفــر نتائــج دقيقــة 

جــّداً. ناقــش الباحثــون العديــَد مــن تقنيــات مراقبــة (GPS) املتوفــرة، مثــل:

نظام (GPS) التفاضلي.. 1

2 . Real وحركيــات الزمــن احلقيقــي (FS) الثابــت أو ثابــت الســرعة (DGPS) نظــام
Time Kinematics (RTK) مبســتوى ســنتيمتر مــن الدقــة. 

3 ..(GPS) و (EDM) تقنيتا

4 .. (InSAR) و (GPS) تقنيتا

محطات (GPS) ومقاييس امليل. . 5

6 ..(TDR) قياس انعكاس املجال الزمني

توفــر أدوات نظــام حتديــد املواقــع العاملــي (GPS) دقــة وإنتاجيــة أعلــى مــن قيــاس 
التداخــل ذي اخلــط األساســي الطويــل جــّداً (VLBI) أو نطــاق الليــزر عبــر األقمــار 

الصناعيــة (SLR) أو التســوية الدقيقــة أو املســح اجليوديســي.

ــاً يف حتليــل  تــؤدي الهندســة حتــت الســطحية، وبخاصــة ســطح التمــزق، دوراً ُمهّمً
االنهيــارات األرضيــة. املالحظــات الســطحية قــادرة علــى إنتــاج تقديــرات نوعيــة 
فقــط، لكــن اآلبــار والتحليــل اجليوفيزيائــي قــادران علــى توفيــر املزيــد مــن النمــاذج 

الكميــة للهندســة.
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بــن  اســتيفاء غيــر مؤكــد  وتتطلــب  تكلفــة  أكثــر  اآلبــار  تعتبــر طرائــق حفــر 
الثقــوب مقارنــة بالتحليــل اجليوفيزيائــي. أيضــاً، يف بعــض احلــاالت، جتعــل وعــورة 
التضاريــس الطبيعيــة إجــراء التحليــل اجليوفيزيائــي غيــر ممكــن عملّيــاً. نتيجــة 
ــر مــن  ــة الســطحية أكث ــق املراقب ــد مــن األبحــاث عــن طري ــة املزي ــك، ميكــن رؤي لذل

اجليوفيزيائــي. التحليــل 

هـ - رســـــــــــم خرائط جرد االنهيارات األرضية

إّن املاضــي هــو مفتــاح حــدوث االنهيــارات األرضيــة يف املســتقبل. البيانــات 
احلاليــة والتاريخيــة مطلوبــة لتحليــل االنهيــارات األرضية؛ لذلك يجــري إعداد قائمة 
جــرد االنهيــارات األرضيــة بشــكل عــامٍّ عــن طريــق تفســير خرائــط الصــور العظميــة 

والصــور اجلويــة، واســتخدام األســاليب اجليومورفولوجيــة امليدانيــة القياســية.

ناقش الباحثون مجاالت مختلفة يف رسم خرائط جرد االنهيارات األرضية، مثل:

بهــا . 1 التــي  املناطــق  يف  األرضيــة  االنهيــارات  ظاهــرة  مــدى  تشــكيل  يختلــف 
العاملــي. أو  والوطنــي  واإلقليمــي  احمللــي  النطــاق  مــن  امليــاه،  مســتجمعات 

اخلطوة األولى نحو تقييم مخاطر االنهيارات األرضية.. 2

املورفولوجيــة . 3 اخلصائــص  ذات  األرضيــة  االنهيــارات  أنــواع  بــن  التوزيــع 
واجليولوجيــة.

مراقبــة تطــور املناظــر الطبيعيــة التــي تهيمــن عليهــا عمليــات الهــدر اجلماعــي . 4
ــرة )1: 500000(. ــس الصغي ــى املقايي ــرة )1: 5000( إل ــس الكبي ــن املقايي م
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، يجــري إعــداد خريطــة جــرد االنهيــارات األرضيــة إمــا بطريقــة  بشــكل عــامٍّ
واحــدة إمــا مجموعــة مــن بعــض التقنيــات. يعتمــد اختيــار الطريقــة علــى األهــداف 
والبيئــة اجليولوجيــة ملنطقــة الدراســة واخلبــرة وتوافــر بيانــات (RS)، مثــل: الصــور 

.(LIDAR) ــاع ــات االرتف ــة، وبيان ــي الدق ــة، والقمــر الصناعــي عال اجلوي

ــذي  ــة، ال ــارات األرضي ــة إلعــداد جــرد االنهي اســتخدام صــور األقمــار الصناعي
يحــوي علــى معلومــات حــول اخلصائــص املورفولوجيــة للحركــة ونوعهــا ومظهرهــا، 

مثــل العمــر والنشــاط والعمــق والســرعة.

ة للكشف عن االنهيارات  أيضاً يعتبر الغطاء النباتي مؤشراً وأحد املعايير املُهمَّ
وظروف  التربة  وخصائص  املنطقة  بسبب  دائماً  صحيحاً  ليس  ولكنه  األرضية، 
الغطاء النباتي؛ يف بعض األحيان قد يخفي النمو السريع للنباتات ندبات االنهيارات 
األرضية )بخاصة يف املناطق االستوائية(. يف اآلونة األخيرة، جرى تطوير العديد 

من التقنيات اجلديدة التي ميكن تصنيفها إلى ثالث فئات رئيسية:

التفســير املرئــي )الكشــف عــن مجريــات األمــور( للصــور البصريــة، مبــا يف ذلــك . 1
الصــور الشــاملة واملركبــة واأللــوان الزائفــة والصــور شــديدة الوضــوح ’املدمجــة’ 

كتفســير مرئــي لصــور األقمــار الصناعيــة أحاديــة املجهــر.

حتليــل الصــور متعــددة األطيــاف، مبــا يف ذلــك تصنيــف الصــور والكشــف شــبه . 2
ــل  ــة الدلي ــق عتب ــق الكشــف وطرائ ــر طرائ ــة وتغيي ــارات األرضي ــي لالنهي التلقائ

وطــرق التجميــع.

حتليــل صــور (SAR) لقيــاس تشــوهات الســطح، والتصــور ثالثــي األبعــاد لصــور . 3
األقمــار الصناعيــة املجســمة، والكشــف شــبه التلقائــي مليــزات االنهيــار األرضــي 
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مــن حتليــل (HRDEMs)، وتصنيــف الصــور املوجهــة وتقنيات الكشــف عن التغيير 
املتعــدد للكشــف شــبه التلقائــي عــن االنزالقــات األرضيــة.

توثيق  تبسيط  على  اجلودة  عالية  الرقمية  الكاميرات  قدرة  الباحثون  أظهر 
االنهيارات األرضية بتكلفة منخفضة. ومع ذلك، نظراً حلدوث االنهيارات األرضية 
فال  واملنحدرات(،  اجلوية،  والظروف  )اجليولوجيا،  مختلفة  جيولوجية  بيئات  يف 
توجد منهجية أو بروتوكوالت قياسية لرسم خرائط جرد االنهيارات األرضية إلعداد 

وحتديث خرائط االنهيارات األرضية، مما يقلل من مصداقية خريطة اجلرد.

· املتغيرات البيئية املوضعية لالنزالق األرضي )عوامل التكييف(	
للتنبــؤ بخريطــة املخاطــر املســتقبلية للمناطــق املعرضــة لالنهيــار األرضــي، يلــزم 
تقــدمي متثيــالت مكانيــة مناســبة لعوامــل التكييــف. يجــب علــى املــرء أن يفهــم نــوع 
الفشــل وخصائــص منطقــة الدراســة مــن أجــل احلصــول علــى اختيــار دقيــق ومحّســن 

لعوامــل التكييــف.

جــرى اســتخدام عــدد كبيــر مــن عوامــل التكييــف لرســم خرائــط املخاطــر، بينمــا 
بــذل البعــض اآلخــر جهــوداً الســتخدام القليــل مــن عوامــل التكييــف. ونوقشــت بعــض 
عوامــل التكييــف الرئيســية التــي جــرى اســتخدامها علــى نطــاق واســع يف دراســات 

االنهيــارات األرضيــة:

تُســتخدم خرائــط (DEM) عمومــاً الســتخراج عوامــل جيومورفولوجيــة مختلفــة، . 1
الســطح  وخشــونة  الســطح  وانحنــاء  املنحــدر  وجانــب  االنحــدار  زاويــة  مثــل 
واجتــاه التدفــق وتراكــم التدفــق. حيــث إّن زاويــة االنحــدار لهــا تأثيــر مباشــر يف 
اســتقرار املنحــدر. ويؤثــر جانــب املنحــدر بشــدة يف العمليــة الهيدرولوجيــة مــن 
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خــالل التبخــر. يف النصــف الشــمالي مــن الكــرة األرضيــة، ميــّر املنحــدر املواجــه 
للشــمال بفتــرات أكثــر تواتــراً مــن الرطوبــة واجلفــاف؛ لذلــك، مــن املتوقــع حــدوث 
معــدل أعلــى مــن االنهيــار األرضــي مقارنــة باملنحــدر املواجــه للجنــوب. ويعــد 
ــن ال  ــة، ولك ــد احلــركات اجلماعي ــف يف تولي ــل التكيي ــاع أحــد أهــم عوام االرتف

ميكــن اســتخدامه بشــكل فــردي للكشــف عــن االنهيــارات األرضيــة.

تســتخدم اخلرائــط اجليولوجيــة الســتخراج أنــواع الصخــور، وعمــق خصائــص . 2
االنحــدار،  زاويــة  وعالقــة  اجليولوجيــة،  والبنيــة  واالنقطاعــات،  التجويــة، 
ــرات الصــدع )طــول الصــدع(. ميكــن  واملســافة مــن األعطــال النشــطة، وبارامت
أيضــاً اشــتقاق عوامــل أخــرى، مثــل: احتــكاك الصقيــع، وجتويــة امللــح، والضغــط 

احلــراري باســتخدام عوامــل التكييــف هــذه.

تُســتخدم خرائــط التربــة الســتخراج أنــواع التربــة وعمــق التربــة وتوزيــع حجــم . 3
ــل حجــم املســام. ــة، مث ــوب واخلصائــص الهيدرولوجي احلب

امليــاه اجلوفيــة، . 4 التوزيــع املكانــي ملنســوب  الهيدرولوجيــة، مثــل:  البارامتــرات 
ورطوبــة التربــة، والتبخــر، والتســّرب، والتســاقط )التوزيــع املكانــي والزمانــي 
ــد مــن الصــرف. الســمات الرئيســية  ــة، والبع لألمطــار(، وشــبكة املجــاري املائي
لهطــول األمطــار التــي ميكــن أن تؤثــر يف االنهيــار األرضــي هــي إجمالــي هطــول 
األمطــار، والشــدة علــى املــدى القصيــر، وهطــول األمطــار الســابق )التوزيــع 
املكانــي والزمنــي للمطــر( ومــدة العاصفــة. تعتمــد غالبيــة نُظــم التحذيــر يف 

ــس املطــر. ــد لتســجيل مقايي ــاس عــن بُْع ــى شــبكة قي ــي عل ــن الفعل الزم
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تُســتخدم خرائــط اجليومورفولوجيــا الســتخراج الوحــدات اجليومورفولوجيــة . 5
والتصنيــف التاريخــي لعمليــات البنــاء الرئيســية لــألرض وجوانــب املنحــدرات.

تُســتخدم خرائــط اســتخدام األراضــي لرســم خرائــط ألنــواع الغطــاء النباتــي . 6
أو دليــل الفــرق املعيــاري للغطــاء النباتــي (NDVI)، واملســافة مــن الطــرق. حيــث 
يزيــد الغطــاء النباتــي الكثيــف مــن اســتقرار التــالل بطريقتــن؛ أوالً، يســاعد 
علــى إزالــة رطوبــة التربــة مــن خــالل عمليــة التبخــر، وثانيــاً، يوفــر شــبكة جتذيــر 

تضيــف رابطــة متاســك جلزيئــات التربــة.

ــر: ميكــن إنشــاء مؤشــر طاقــة التدفــق (SPI) باســتخدام . 7 مــزج خريطتــن أو أكث
مجموعــة مــن معلومــات منطقــة مســتجمعات امليــاه وتــدرج امليــل. جــرى اســتخدام 
مؤشــر الرطوبــة الطبوغرافيــة (TWI) علــى نطاق واســع لوصــف تأثير التضاريس 

يف موقــع وحجــم مناطــق املصــدر املشــبعة لتوليــد اجلريــان الســطحي.

ــل  ــن عوام ــر م ــدد كبي ــتخدام ع ــة أن اس ــات احلديث ــرت الدراس ــن أظه لك
ــة. ــة وموثوق ــج دقيق ــى نتائ ــؤدي إل ــد ال ي ــف ق التكيي

· التصنيـــــــــــــــــــف العــــــــــــــــام	
مــن بــن جميــع األســاليب املتاحــة، يعــد التحليــل النوعــي والكمــي أكثــر األســاليب 
شــيوعاً يف رســم خرائط القابلية لالنهيارات األرضية. تســتخدم األســاليب النوعية، 
ــى  ــي (AHP) والتركيــب اخلطــي املــوزون، عل ــة التسلســل الهرمــي التحليل ــل عملي مث
نطاق واســع من ِقبل اجليولوجين وعلماء اجليومورفولوجيا واملهندســن للدراســات 

اإلقليمية.
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يف العقــود األخيــرة، نظــراً لتطويــر أدوات احلوســبة، صــارت األســاليب الكميــة 
شــائعة جــّداً؛ وهــي مبنيــة علــى أســاس التعبيــرات العدديــة للعالقــة بــن عوامــل 

التكييــف واالنهيــارات األرضيــة كمــا يف املخطــط اآلتــي.

مقارنة تصنيفات طريقة تقييم مخاطر االنهيارات األرضية.
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· األســـــــــــــاليب النوعيــــــــــــــة	
مــن  عنهــا  املعبــر  واخلســائر  االحتماليــة  )تســتند  النوعــي  للتحليــل  بالنســبة 
ــون بإجــراء  ــن يقوم ــم الشــخص أو األشــخاص الذي ــى حك ــاً إل ــة كلّي ــة النوعي الناحي
تقييــم القابليــة أو املخاطــر(، وتعــّد الصــور اجلويــة والعمــل امليدانــي مهمــن، األمــر 
الــذي يتطلــب حتليــاًل جيومورفولوجّيــاً وتراكــب خرائــط الدليــل مــع أو بــدون ترجيــح 

كمــا يأتــي:

vv يتــم إجــراء التحليــل اجليومورفولوجــي امليدانــي مــن ِقبــل اجليولوجيــن دون
ــوب  ــى بعــض العي ــة عل ــم القياســية. حتــوي هــذه الطريق مراعــاة قواعــد التقيي
يف اختيــار البيانــات ألنهــا تســتخدم نتائــج ضمنيــة بــدالً مــن القواعــد التحليليــة 
الصريحــة. أيضــاً، هنــاك عيــب آخــر لهــذه الطريقــة يتعلــق باملســح امليدانــي، 

ــاً. ــاًل ومكلف ــاً طوي ــاً مــا يســتغرق زمن ــذي غالب ال

vv علــى العكــس مــن ذلــك، فــإن تراكــب خرائط الدليل يســتخدم التجربة الشــخصية
للخبيــر مــن خــالل تعيــن أوزان لــكل عامل.

· النهــــــــــــــــــــج الكميـــــــــــــــــــة	
يتــم متثيــل النُهــج الكميــة مــن خــالل طرائــق التحليــل احلتميــة واإلحصائيــة. 
تســتخدم الطريقــة الكميــة القطعيــة املبــادئ الهندســية لعــدم اســتقرار املنحــدر مــن 
ــق لرســم خريطــة للمنطقــة  ــاً مــا تُســتخدم هــذه الطرائ ــة عامــل األمــان. غالب ناحي
الصغيــرة نظــراً ملتطلبــات البيانــات الشــاملة. يتحكــم التحليل اإلحصائي يف اســتقرار 
املنحــدر مــن خــالل تعيــن وزن مســاهمة كل عامــل تكييــف. ميكــن أن يكــون التحليــل 
اإلحصائــي ثنائــي املتغيــر أو متعــدد املتغيــرات. يف التحليــل اإلحصائــي ثنائــي املتغير، 



38
موسوعة العمري يف علوم األرض

االنزالقات واالنهيارات والفيضانات

Al-Amri’s Encyclopedia of Earth Sciences

يجــري تقييــم كل عامــل تكييــف بشــكل منفصــل باالقتــران مــع كثافة االنهيــار األرضي 
ــة  أو احلجــم، ويُســتخدم التحليــل ثنائــي املتغيــر لتحديــد العوامــل ذات الصلــة املُهمَّ

بحــدوث االنهيــارات األرضيــة، مــن الــوزن النســبي احملــدد.

تُعــد النُهــج متعــددة املتغيــرات ذات طبيعــة جتريبيــة وتأخــذ يف االعتبــار العالقات 
ــع عوامــل التكييــف،  ــة. بعــد إعــداد جمي ــارات األرضي بــن عوامــل التكييــف واالنهي
ميكــن حتديــد وجــود أو عــدم وجــود انهيــار أرضــي مــن خــالل التحليــل متعــدد 

ــرات. املتغي

ميكــن اســتخدام اختبــار العالقــة اخلطيــة املتعــددة الكتشــاف مــا إذا كان هنــاك 
أي عوامــل مكانيــة مترابطــة. يجــب تنفيــذ الطريقــة قبــل التحليــل متعــدد املتغيــرات 
ــن (ANOVA) لعامــل التضخــم والتســامح وطريقــة املؤشــر  ــل التباي باســتخدام حتلي

اخلطــي املشــترك.

ــار األرضــي  ــار كثافــة االنهي ــر يف االعتب ــي املتغي ــي ثنائ ــل اإلحصائ يأخــذ التحلي
ــى بعــض  ــة إل ــؤدي هــذه العملي ــدة. ميكــن أن ت ــى ِح ــف فــردي عل يف كل عامــل تكيي
أوجــه عــدم اليقــن، حيــث مــن املمكــن أن يكــون لعامــل التهيئــة نفســه عواقــب مختلفــة 

اعتمــاداً علــى أنــواع العمليــات.

ترتبــط بعــض القيــود األخــرى بامليــل إلــى تبســيط عوامــل التكييــف وتعميــم جميــع 
قوائــم جــرد االنهيــارات األرضيــة. لســوء احلــظ، تعتمــد هــذه الطريقــة بشــكل كبيــر 
علــى معرفــة خبيــر نظــم املعلومــات اجلغرافيــة بــدالً مــن رأي خبيــر عالــم األرض. 
أخيــراً، يجــب أن يكــون لــكل نــوع حركــة جماعيــة مجموعتهــا اخلاصــة مــن عوامــل 

التكييــف ويجــب حتليلهــا بشــكل منفصــل.



موسوعة العمري يف علوم األرض
39

االنزالقات واالنهيارات والفيضانات

Al-Amri’s Encyclopedia of Earth Sciences

 (LR) يعــد التحليــل اإلحصائــي متعــدد املتغيــرات، مثــل التراجــع اللوجســتي
Logistic Regression وشــجرة القــرار Decision Tree (DT)، قوّيــاً جــّداً يف رســم 

بعــض عيــوب طرائــق  خرائــط احلساســية لالنهيــارات األرضيــة. ميكــن تعديــل 
اإلحصــاء ثنائيــة املتغيــر يف التحليــل متعــدد املتغيــرات.

· ُنهـــــــــج منذجــــة قابليـــــــــة االنهيــــــــار األرضـــــي	
ميكــن حتليــل االنهيــارات األرضيــة مــن خــالل األســاليب اإلحصائيــة النوعيــة أو 
الكميــة. يوصــى بشــدة بالتعلــم اآللــي والتحليــل اإلحصائــي ثنائــي املتغيــر والتحليــل 

متعــدد املتغيــرات لدراســات االنهيــارات األرضيــة، والتــي نوقشــت بإيجــاز ســابقاً.

نســـــــــــبة الــــــــــــــــتردد

نســبة التــردد أو التكــرار Frequency Ratio (FR)   هــي منــوذج احتمالــي بســيط 
يســتخدم يف العديــد مــن حتليــالت االنهيــارات األرضيــة. مــن الناحيــة النظريــة، 
ميكــن حتديــد االحتمــاالت مــن خــالل العالقــة بــن حــدوث االنهيــار األرضــي لــكل 

عامــل تكييــف.

يجيــب منــوذج (FR) علــى ســؤال االحتمــال الشــرطي لعامــل معــن، مثــل املنحــدر، 
حــول كيفيــة العثــور علــى احتمــال أن تكــون منطقــة البكســل املختــارة عشــوائّياً منطقة 

معرضــة لالنهيــار األرضــي وأيضــاً بــن نطــاق زاويــة ميــل معــن. 
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يجــب حمــل جميــع عوامــل التكييــف بعــدد حجــم البكســل نفســه قبــل 
ــة: ــق املعادل تطبي

FR = PLO / PIF

حيث إّن (PLO) هي النسبة املئوية حلدوث االنهيارات األرضية يف كل فئة فرعية 
و(PIF) هي النسبة املئوية لكل فئة من العوامل التي تؤثر يف االنهيار األرضي.

تعكــس القيــم األكبــر مــن 1 ارتباطــاً كبيــراً بحــدوث االنهيــارات األرضيــة، ومتثــل 
القيــم األصغــر مــن 1 ارتباطــاً أقــل. باســتخدام منــوذج (FR)، ميكــن إنتــاج خرائــط 
ــة والتحقــق مــن صحتهــا مــن خــالل  ــارات األرضي ملختلــف املناطــق املعرضــة لالنهي

تقييــم املســح امليدانــي.

دالــــــــــة التصديـــــــــــق الظاهـــــــر

تعتبــر طريقــة دالــة التصديــق الظاهــر (EBF) منوذجــاً رياضياتّيــاً ميثــل التكامــل 
املكانــي بنــاًء علــى قاعــدة اجلمــع، وهــي قــادرة علــى توفيــر إطــار لتقديــر أوزان 

ــف. عوامــل التكيي

طريقــة (EBF) قــادرة علــى التعامــل مــع التحليــل حتــى مــع مجموعــة بيانــات 
غيــر كاملــة. تُســتخدم خريطــة احلساســية التنبؤيــة لالنهيــارات األرضيــة مــن أجــل 
املعرفــة الكميــة للعالقــة املكانيــة بــن االنزالقات األرضية وعوامــل تكييف االنهيارات 
األرضيــة. وهكــذا يبــدأ التحليــل باســتخالص وبنــاء عوامــل التكييــف وتصنيــف كل 

منهــا وإعــادة تصنيفهــا.
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ــة لنمــوذج (EBF)، باإلضافــة إلــى اخلريطــة التنبؤيــة، هــي  ميــزة أخــرى ُمهمَّ
ــى إظهــار درجــة عــدم اليقــن يف املنطقــة نفســها. حيــث ميكــن اســتنتاج  ــه عل قدرت

ــي: ــى النحــو اآلت ــوذج عل ــدرة النم ق

اسة.	  درجات التصديق التي تظهر مناطق حسَّ

اسة.	  درجات عدم التصديق التي تظهر مناطق غير حسَّ

درجــات عــدم اليقــن، التــي تقيــم جــودة عوامــل تكييــف املدخــالت، مــن خــالل 	 
ــار األرضــي. ــة للمعلومــات املســببة لالنهي ــة والبراهــن احلالي ــى األدل اإلشــارة إل

درجــات املعقوليــة، التــي توضــح احلــاالت التــي تتطلــب املزيــد مــن األدلــة املكانية. 	 
ثــم فيــه كل األدلــة املتكاملــة مــا عــدا عــدم التصديــق.

تكشــف درجــة املعقوليــة أيضــاً عــن مــدى كفايــة األدلــة املكانيــة وكفاءتهــا أو عــدم 	 
فعاليتهــا إلثبــات أن عامــل التســبب يف االنهيــار األرضــي ســيؤثر يف العوامــل 

التابعــة.

ــع  ــى م ــة حت ــج مقبول ــات نتائ ــى البيان ــج منــاذج (EBF) املســتندة إل ــن أن تنت ميك
مجموعــة بيانــات اإلدخــال اإلجماليــة.

مؤشـــــــــــــر اإلنتروبيـــــــــــا

ــر اقترحــه  ــي املتغي ــي ثنائ ــل إحصائ ــا Entropy Index هــو حتلي مؤشــر اإلنتروبي
أحــد الباحثــن اســتناداً إلــى العالقــة بــن خريطــة جــرد االنهيــارات األرضيــة كمتغيــر 

تابــع والعديــد مــن عوامــل التكييــف.
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يجــري التعبيــر عــن وزن مســاهمة املخاطــر لــكل عامــل تكييــف كمســتوى ملؤشــر 
اإلنتروبيــا. يأخــذ مؤشــر اإلنتروبيــا اعتباريــن رئيســين يف عمليتــه: 

أواًل: إيجاد أكثر عوامل التكييف السائدة التي تبدأ احلركات اجلماعية.

وثانيًا: توضيح مدى االضطراب يف البيئة.

الشبكــــــــة العصبيــــــــة الصناعيـــــــة

ــي شــيوعاً،  ــم اآلل ــق التعل ــر طرائ ــة (ANN) أكث ــة الصناعي ــد الشــبكة العصبي تع
ــرة. ــرون بشــكل خــاصٍّ خــالل الســنوات األخي ــا الكثي ــث يطبقه حي

تُعــَرّف (ANN) علــى أنهــا منــوذج للتفكيــر يعتمــد علــى العقــل الــذي ميكــن اعتبــاره 
استنســاًخا مبســًطا أو مــرآة للنظــام شــديد التعقيــد. كمــا تُعــَرّف (ANN) كآليــة 
حســابية الكتســاب ومتثيــل وحســاب تعيــن مــن مســاحة معلومــات متعــددة املتغيــرات 

إلــى أخــرى، بالنظــر إلــى مجموعــة مــن البيانــات التــي متثــل ذلــك التعيــن.

يتكــون منــوذج (ANN) مــن اخلاليــا العصبيــة أو العقــد املترابطــة، التــي يجــري 
تنظيمهــا يف طبقــات ذات ترابــط عشــوائي أو كامــل بــن الطبقــات املتتاليــة.

ــة واملخرجــات املســؤولة  ــى طبقــات اإلدخــال واملخفي يشــتمل منــوذج (ANN) عل
عــن تلقــي النتائــج ومعاجلتهــا وتقدميهــا، علــى التوالــي. حتــوي كل طبقــة علــى عقــد 
ــف مجمــوع املدخــالت  ــة وإشــارات خــرج. واألوزان هــي وظائ ــأوزان رقمي ــة ب متصل
ــم أهــم  ــة التعل ــد إمكاني ــة تنشــيط بســيطة. تع ــة بواســطة وظيف ــدة املعدل ــى العق إل

ــة. ــة الصناعي ــن الســتخدام الشــبكات العصبي ــزة جتــذب الباحث مي
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النــوع األكثــر شــيوعاً مــن الشــبكات العصبيــة الصناعيــة هــو خوارزميــة االنتشــار 
العكســي متعــددة الطبقــات. حتــوي هــذه الشــبكة بصيغتهــا النموذجيــة علــى طبقــة 

إدخــال وطبقــة إخــراج وطبقــة مخفيــة واحــدة علــى األقــل.

تقــوم ُعقــد الطبقــة املخفيــة واملخرجــة مبعاجلــة مدخالتهــا بضربهــا بالــوزن 
املقابــل، وجمــع املنتــج، ومعاجلــة املجمــوع باســتخدام دالــة نقــل غيــر خطيــة. يجــري 
االحتفــاظ بوظيفــة النقــل وشــبكة االتصــال بشــكٍل ثابــت. يف البدايــة، تــزّود الشــبكة 
ــم  ــة. ث ــى الشــبكة واملخرجــات املتوقع ــل املدخــالت إل ــأوزان اتصــال عشــوائية متث ب
حُتســب إشــارات اخلطــأ عــن طريــق قيــاس املســافة بــن نتائــج خــرج الشــبكة ونتائــج 

اإلخــراج املرغوبــة )بيانــات التدريــب(.

مــن خــالل إجــراء تكــراري لالنتشــار العكســي لألخطــاء، يجــري تعديــل األوزان 
تلقائّيــاً لتقليــل خطــأ اإلخــراج وتـُـدّرب الشــبكة علــى تصنيــف بيانــات التدريــب بشــكل 
صحيــح. يف مرحلــة متتاليــة، ميكــن لـــ (ANN) املدربــة تصنيــف عينــات البيانــات وفــق 

تصنيــف غيــر معــروف. بعــض مزايــا (ANN) هــي:

مختلفــة . 1 رؤيــة  علــى  باحلصــول  الصناعيــة  العصبيــة  الشــبكات  لنــا  تســمح 
للمشــكالت التــي ال ميكــن حلهــا بالطرائــق اإلحصائيــة بســبب قيودهــا النظريــة.

طريقــة (ANN) مســتقلة عــن التوزيــع اإلحصائــي للبيانــات، وال توجــد حاجــة . 2
ملتغيــرات إحصائيــة محــددة.

تســمح (ANN) بتحديــد الفئــات املســتهدفة مــع مراعــاة توزيعهــا يف املجال املقابل . 3
لــكل مصــدر بيانات.

تســتخدم (ANN) بيانــات تدريــب أقــل إلجــراء حتليــل دقيــق مــن األســاليب . 4
اإلحصائيــة.



44
موسوعة العمري يف علوم األرض

االنزالقات واالنهيارات والفيضانات

Al-Amri’s Encyclopedia of Earth Sciences

.(ANN) الهيكل البنائي للشبكة العصبية الصناعية
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االنحــــــــدار اللوجســـــــــتي

االنحــدار اللوجســتي  (LR Logistic Regression) هــو أحــد األســاليب اإلحصائية 
متعــددة املتغيــرات، الــذي غالبــاً مــا يُشــار إليــه علــى أنــه أحــد أكثــر التقنيــات كفــاءة 
التــي تعتمــد علــى البيانــات. تتمتــع طريقــة (LR) بالعديــد مــن املزايــا، مثــل أن يكــون 
عامــل التكييــف إمــا مســتمراً أو منفصــاًل، أو أي مزيــج مــن كال النوعــن، وليــس 

بالضــرورة أن يكــون لــه توزيــع طبيعــي.

ميكــن حســاب احتمــال (P) الــذي ميثــل حــدوث انهيــار أرضــي يف كل بكســل 
املعادلــة: باســتخدام 

أو عدم وجود  التكييف يف حال وجود  من عوامل  Z مزيجاً خطّياً  حيث متثل 
انهيار أرضي، وتختلف قيمته من − ∞ إلى + ∞. لتطبيق منوذج (LR)، تعتبر كل 
بتسوية  ويوصى  اإلحصائي.  لالنحدار  مستقاًل  متغيراً  املساهمة  العوامل  من  فئة 
مجموعة بيانات عامل التكييف عن طريق إنشاء طبقات من القيم الثنائية لكل فئة.

إلعــداد بيانــات التدريــب واالختبــار، أوصــى الباحثــون باســتخدام عــدٍد متســاٍو 
مــن البكســل الــذي يُظهــر إمكانيــة حــدوث االنهيــارات األرضيــة أو عــدم حدوثــه. بعــد 
إنتــاج البيانــات، ميكــن تقســيمها إلــى بيانــات تدريــب واختبــار. اخلطــوة اآلتيــة هــي 
تغييــر عوامــل التكييــف إلــى تنســيٍق مســتمر. بعــد إعــداد عوامــل التكييــف، يجــري 

تقييــم عالقــة كل منهــا بحــدوث االنهيــارات األرضيــة.
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تســتخدم طريقــة (LR) فئــات كل عامــل تكييــف كمؤشــر وتعــن األوزان للفئــات 
األخــرى بنــاًء علــى هــذا املؤشــر. 

· عمليـــــــــــــــة التحقــــــــق	
، تعــد طريقتــا الصمــود الزمنــي والصمــود الفراغــي الرئيســيتن  بشــكل عــامٍّ
للتحقــق مــن قابليــة التأثــر باالنهيــارات األرضيــة ورســم خرائــط املخاطــر. يف حالــة 
التحقــق مــن صحــة الزمــن، ينقســم مخزون االنهيارات األرضية إلــى فترتن زمنيتن: 
احلــدوث الســابق )بيانــات التدريــب النموذجيــة( والوقــوع املســتقبلي )بيانــات اختبــار 

النمــوذج(.

تُســتخدم بيانــات االختبــار لفحــص مــدى جــودة التنبــؤ ببقيــة املخــزون باســتخدام 
النمــوذج. مــن أجــل الصمــود الفراغــي، ينقســم جــرد االنهيــارات األرضيــة إلــى 
ــب واملجموعــة 2 مــن  ــات التدري مجموعتــن بشــكل عشــوائي: املجموعــة 1 مــن بيان

بيانــات التنبــؤ.

الطريقــة الثالثــة هــي مزيــج مــن الصمــود الفراغــي والصمــود الزمنــي، التي ميكن 
اســتخدامها عندمــا يتوفــر جــرد كامــل لالنهيــارات األرضيــة إلنتاج نهج شــامل.

هنــاك طريقــة أخــرى ميكــن اســتخدامها لتقييــم أداء النمــوذج وهــي منحنــى 
 (ROC) ــي ــؤ. لقــد اعتمــد منحن ــدل النجــاح والتنب ــاس مع ــا قي ــي ميكنه (ROC)، الت

ــم  ــار التشــخيصي الطبــي، ومنذجــة التعل ــل: االختب يف مجــاالت علميــة مختلفــة، مث
 (AUC) Area Under the ــى ــي. وميكــن اســتخدام املنطقــة الواقعــة حتــت املنحن اآلل

Curve كمقيــاس أساســي لتقييــم اجلــودة اإلجماليــة للنمــوذج.
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كلمــا زادت املســاحة املوجــودة أســفل منحنــي التركيــب )القيمــة < 50 %(، 
كانــت صحــة األداء أفضــل. متثــل احملــاور الرئيســية علــى منحنــي (ROC) معــدالت 
اإليجابيــة اخلاطئــة (FP) واإليجابيــة الصحيحــة (TP)، وهمــا أزواج مشــتقة مــن 

ــي(. ــة )انظــر الشــكل اآلت جــداول طــوارئ مختلف

.(ROC) منحني

يف حالــة وحــدات خاليــا الشــبكة حيــث تتوافــق االنهيــارات األرضيــة مــع خاليــا 
ــة نفســها، يتوافــق احملــور  ــا املنطق ــس له ــع وحــدات التضاري ــردة وجمي الشــبكة املف
y مــع TP، وهــو مماثــل ملســاحة (ROC)، ويتوافــق احملــور x مــع عــدد الوحــدات 

ــاً. ــة إيجابّي املصنف

ترتبــط امليــزة الرئيســية لهــذه الطريقــة ببنيتهــا البســيطة، وهــو أمــر مفهــوم 
للعديــد مــن الباحثــن عــن االنهيــارات األرضيــة.
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تُســتخدم منحنيــات معــدل النجــاح والتنبــؤ بشــكل متكــرر للتحقــق مــن أداء 
النمــوذج وتقييمــه. يف الشــكل الســابق ميثــل احملــور y النســبة املئويــة للكائنــات 
ــى  ــة عل ــة املصنف ــة للمنطق ــل احملــور x النســبة املئوي ــح وميث ــة بشــكل صحي املصنف

أنهــا موجبــة.

ميكــن احلصــول علــى منحنــي معــدل النجــاح عــن طريــق رســم احلساســيات 
ذات الصلــة مقابــل النســب اإلجماليــة ملجموعــة البيانــات املصنفــة علــى أنهــا انهيــار 

أرضــي.

ــار األرضــي يف التدريــب إلنشــاء النمــوذج، فــإن  ــات االنهي نظــراً الســتخدام بيان
عمليــة التحقــق مــن الصحــة باســتخدام بيانــات التدريــب ال متثــل الكفــاءة احلقيقيــة 
للنمــوذج املطــور؛ لذلــك ال ميكــن حتقيــق قــدرة النمــوذج علــى التنبــؤ باســتخدام 
معــدل النجــاح. وإمنــا يوضــح معــدل التنبــؤ مــدى قــدرة النمــوذج علــى التنبــؤ باالنهيــار 

األرضــي يف منطقــة مــا.
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.(AUC) منحنيات معدل التنبؤ ومنحني معدل النجاح
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ميكانيكـــــا االنهيــــارات األرضيــــة
تكمــن مجموعــة متنوعــة مــن األســباب امليكانيكيــة وراء االنهيــارات األرضيــة، 
ويجــب فهمهــا عنــد تقييــم حــدث أو خطــر معــن. الســمة الوحيــدة الشــائعة يف 
الظــروف الثابتــة هــي، بالطبــع، وجــود منحــدر؛ ألن عنصــر قــوة اجلاذبيــة املماســي 
للســطح مطلــوب لتوليــد ضغــوط القــص، والســماح بالعمــل الــذي يجــب القيــام بــه 
أثنــاء حتــرك االنــزالق. ميكــن أيضــاً أن توفــر التســارع اجلانبــي للزلــزال هــذه القــوة 
وتتســبب يف حدوث عمليات االنزياح على أســطح األرض األفقية يف بعض األحيان.

يحــدث االنهيــار األرضــي عندمــا يتجــاوز مكــون املنحــدر للقــوى املؤثــرة يف األرض 
أو الكتلــة الصخريــة قــوة أو مقاومــة القــص للمــادة. ويعنــي االنتقــال مــن منحــدر تــل 
ثابــت إلــى انــزالق نشــط أن القــوة املؤثــرة أو مقاومــة التربــة أو الصخــور قــد تغيــرت 
لســبٍب مــا. مــن خــالل فحــص املكونــات التــي تشــكل قــوة التمثيــل ومقاومــة القــص 

للمــادة، ميكــن إنشــاء مجموعــة متنوعــة مــن األســباب واآلليــات لالنزالقــات.

كتعريــف تقنــي، القــوة هــي حاصــل ضــرب كتلــة املــادة بالتســارع الــذي تخضــع لــه. 
يف حالــة حــدوث انهيــار أرضــي ويف ظــل ظــروف ثابتــة يف البدايــة، يكــون التســارع 
ناجتــاً عــن اجلاذبيــة، التــي تعمــل يف اجتــاه رأســي، وبالتالــي حتــوي علــى مكونــات 
موازيــة وعموديــة علــى املنحــدر. وبالتالــي، قــد تكــون الزيــادة يف القــوة التــي تعمــل 

علــى إحــداث الفشــل ناجتــة عــن زيــادة إمــا يف كتلــة املــادة وإمــا يف التســارع.

يف حالــة االنهيــارات األرضيــة غيــر الناجمــة عــن الــزالزل، ال توجــد بالطبــع زيــادة 
يف التســارع بســبب اجلاذبيــة، ولكــن قــد تكــون هنــاك زيــادة يف مكــون املنحــدر مــن 

تســارع اجلاذبيــة؛ ألن املنحدر-علــى ســبيل املثــال- صــار أكثــر حــدة.
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ميكــن أن يتطــور االنحــدار مــن خــالل تــآكل املــواد املوجــودة يف أســفل املنحــدر 
ــوي مــن املنحــدر  ــواد يف اجلــزء العل ــدة، أو إضافــة امل ــوى العدي بواســطة إحــدى الُق
إمــا عــن طريــق التطــورات الطبيعيــة وإمــا مــن صنــع اإلنســان، وإمــا عــن طريــق إمالــة 

ــاً. ــاً أو إقليمّي ســطح األرض محلّي

ــق  ــى املنحــدر عــن طري ــي تشــتمل عل ــادة الت ــة امل ــادة يف كتل ميكــن أن حتــدث زي
ترســب التربــة أو الصخــور علــى ســطح املنحــدر. ميكــن زيــادة كثافــة كتلــة املــادة 

نتيجــة لهطــول األمطــار أو تســرب امليــاه مــن مصــادر أخــرى. 

مــن ناحيــة أخــرى، قــد يحــدث فشــل يف املنحــدر دون أي تغييــر يف الُقــوى التــي 
تــؤدي إلــى حــدوث فشــل، إذا انخفضــت قــوة املــادة التــي تدعــم املنحــدر ألي ســبب 
مــن األســباب. وهــذا يعنــي أن املــادة التــي تشــكل املنحــدر يجــري تثبيتهــا يف مكانهــا 
ــر هــذه  ــد تتغي ــات الصخــور األساســية. ق ــة أو طبق مــن خــالل مقاومــة قــص الترب
املقاومــة مــن خــالل العمليــات الكيميائيــة نتيجــة للعوامــل اجلويــة، أو تقــل ألســباب 

فيزيائيــة مثــل زيــادة ضغــط املــاء يف الشــقوق أو يف فراغــات مــادة التربــة.

ــة، مــن املمكــن أن تنخفــض قــوة القــص يف التربــة  يف أنــواع معينــة مــن املــواد الهشَّ
أو الصخــور، لكــّن هــذا ســلوك غيــر مســتقر. يف هــذه احلالــة، تــؤدي التشــوهات 
األوليــة إلــى انخفــاض يف القــوة، ممــا يــؤدي إلــى مزيــد مــن التشــوهات وقــوة أقــل. 
ــات  ــي بشــكل عــامٍّ عملي ــار األرضــي النهائ يحــدث فشــل تدريجــي، وسيســبق االنهي

اســة. االنزيــاح ميكــن مالحظتهــا باســتخدام أجهــزة حسَّ
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· تغيـــــرات احلمــــــل	
ميكــن أن ينشــأ تغييــر مكــون االنحــدار لــوزن كتلــة االنهيــار األرضــي إمــا مــن 
أســباب طبيعيــة وإمــا مــن صنــع اإلنســان. يف الطبيعــة، تعتبــر عمليــات انحــدار 

املنحــدرات شــائعة، وتتطــور غالبــاً نتيجــة لتحــركات امليــاه.

الشــكل األكثــر شــيوعاً هــو إزالــة املــواد مــن قاعــدة املنحــدر بفعــل املوجــة أو مــن 
خــالل التعريــة بواســطة األنهــار. نظــراً ألن املــادة املوجــودة يف قاعــدة املنحــدر، كمــا 
ــؤدي  ــة الصخــور، فــإن إزالتهــا ت ــة أو كتل ــاه، تســاعد يف تثبيــت الترب هــو مذكــور أدن

إلــى عــدم االســتقرار.

تكــون احلــركات التــي تتطــور تدريجيــة بشــكل عامٍّ ولكن ميكــن، يف بعض األحيان، 
أن حتــدث بســرعة خــالل فتــرات ارتفــاع مســتويات الفيضانــات أو العواصف. عندما 
تتشــكل االنزالقــات بهــذه الطريقــة، فمــن املعتــاد أن جنــد أن العديــد مــن اإلخفاقــات 
املتتاليــة حتــدث يف املنطقــة نفســها. تعمــل مــادة االنــزالق مــن فشــل أحــد املنحــدرات 
علــى اســتقرار املنطقــة مؤقتــاً، ولكــن جتــري إزالتهــا عــن طريــق التــآكل بحيــث يتطــور 

املزيــد مــن عــدم االســتقرار، ويــزال هــذا احلطــام، بشــكل كامــل.

وبالتالــي ميكــن التعــرف بســهولة علــى املناطــق التــي كان يجــري فيهــا هــذا النــوع 
مــن اآلليــات. النتــوءات حيــث يُكشــف عــن املــواد اجلوفيــة عــن طريــق إزالــة حطــام 

االنــزالق لهــا مظهــر جديــد ومتقطــع مــع املســار العــام مــن جانــب التــل.

ــا  ــة. عــادة م ــارات األرضي ــن االنهي ــد م األنشــطة البشــرية، مســؤولة عــن العدي
ينطــوي إنشــاء الطــرق الســريعة، والتطــورات الســكنية علــى ســفوح التالل، والســدود، 
واخلزانــات، والصــرف الصحــي، وهيــاكل املرافــق علــى حركــة كميــات كبيــرة مــن 
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التربــة أو الصخــور علــى املنحــدرات. فــإذا كانــت العمليــة تتكــون مــن إضافــة مــادة 
إلــى قمــة املنحــدر أو إزالــة التربــة أو الصخــور مــن قاعدتهــا، فعندئــٍذ يجــري دفــع 
ــاء  ــة أثن ــارات األرضي ــار. يف احلــاالت القصــوى، حتــدث االنهي املنحــدر نحــو االنهي
عمليــة البنــاء أو بعدهــا مباشــرة، ولكــن آثــار البنــاء ميكــن أن تكــون دقيقــة جــّداً يف 

العديــد مــن الظــروف.

قــد ال يتســبب وضــع مــادة الــردم للطريــق عبــر منحــدر التــل، مــن خــالل وزنــه، يف 
فشــل جانــب التــل، ولكنــه قــد يتداخــل مــع النظــام الطبيعــي لتدفــق امليــاه والصــرف 
ــة أو الصخــور. وبهــذه الطريقــة رمبــا يــزداد وزن املــادة أو يتغيــر ضغــط  عبــر الترب
املــاء يف مســام التربــة أو يف فجــوات الصخــور. ميكــن أن تــؤدي أي مــن النتيجتــن إلــى 

ظهــور انــزالق يحــدث خــالل أشــهر أو ســنوات بعــد االنتهــاء مــن البنــاء.

عندمــا يجــري بنــاء ســد عبــر الــوادي ويحتجــز امليــاه خلــف الســد لتشــكيل خــزان، 
ميكــن أن تتطــور حــاالت فشــل املنحــدرات علــى طــول جوانــب الــوادي، بســبب التشــبع 
والضعــف النــاجت عــن املــواد املوجــودة يف قاعــدة املنحــدرات، أو بســبب تأثيــر التــآكل 

مــن األمــواج عنــد إصبــع املنحــدرات إذا لــم تكــن محميــة.

ميكــن إزالــة املــواد بهــذه الطريقــة بكميــات صغيــرة حتــى يصيــر جــزء كبيــر مــن 
منحــدر الــوادي غيــر مســتقر. ســوف يتداخــل وجــود البحيــرة أيضــاً مــع النظــام 
الهيدرولوجــي لســقوط األمطــار واالمتصــاص واجلريــان الســطحي؛ إن تأثيــر مثــل 

. ــر مــواٍت بشــكل عــامٍّ هــذه التغييــرات يف أرض مســتقرة ســابقاً غي
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· التأثيـــــــرات الزلزاليـــــــــة	
أثنــاء الزلــزال تهتــز األرض يف جميــع االجتاهــات ممــا ينتــج عنــه تســارع يصــل 
إلــى 0.5 أو أكثــر مــن تســارع اجلاذبيــة (g) يف كال االجتاهــن األفقــي والرأســي يف 

املنطقــة التــي تشــهد أقــوى اهتــزاز لــألرض.

األرضي  االنهيار  يف  املادة  وكتلة  التسارع  هذه  ناجت  االعتبار  يف  يؤخذ  عندما 
احملتمل، سيتبن أن هناك ُقوى أفقية عابرة من نفس احلجم مثل وزن الكتلة املنزلقة.

مــع أّن هــذه التســارعات الديناميكيــة تــدوم لفتــرة قصيــرة، إال أنهــا ميكــن أن 
يكــون لهــا تأثيــر هائــل يف التســبب يف االنــزالق علــى منحــدرات مســتقرة عنــد 
حافتهــا، ممــا يــؤدي إلــى انــزالق املعلــم املرتبــط عــادًة بالــزالزل علــى مقيــاس يعتمــد 

علــى التضاريــس يف املنطقــة املركزيــة.

أثنــاء وبعــد زلــزال ســان فرنانــدو بواليــة كاليفورنيــا عــام 1971، حدثــت آالف 
االنهيــارات األرضيــة والصخريــة يف جبــال ســان غابرييــل وتســببت يف ســحابة غبــار 

هائلــة فــوق املنطقــة شــديدة االهتــزاز أليــام.

إلــى جانــب التأثيــر املباشــر لتســارع الزلــزال يف الُقــوى التــي تعمــل علــى التســبب 
يف الفشــل، قــد تــؤدي االهتــزازات أيضــاً دوراً يف تقليــل قــوة التربــة أو كتلــة الصخــور 

علــى طــول الســطح حيــث تتطــور مقاومــة لالنهيــار.

أثناء االهتزاز القوي لألرض، تتأرجح كل من الضغوط الطبيعية وضغوط القص 
على طول سطح االنزالق احملتمل يف السعة، وقد حتدث انعكاسات إجهاد القص.
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لقــد لوحــظ يف االختبــارات املعمليــة لقــوة قــص التربــة أنــه يف ظــل التحميــل 
املتكــرر لضغــط القــص، ميكــن لبعــض التربــة أن تطــور مقاومــة قــص أقــل إلــى حــٍد 
مــا ممــا كانــت عليــه عندمــا يجــري حتميلهــا مــرة واحــدة فقــط إلــى أقصــى قيمتهــا؛ 

وبالتالــي، فــإن قــوة القــص الديناميكيــة أقــل مــن القيمــة الثابتــة.

وبالتالــي، قــد تفشــل كتلــة االنهيــار األرضــي احملتملــة التــي تكــون مســتقرة يف ظــل 
ــزال. يف احلــاالت  ــي يســببها الزل ــزاز الت ــة بعــد عــدٍد مــن دورات االهت ظــروف ثابت
القصــوى، التــي تشــمل عــادة رمــال مشــبعة باملــاء، ميكــن أن يــؤدي تفاعــل إجهــادات 
القــص الــدوري مــع اخلصائــص احلجميــة للتربــة يف وجــود املــاء إلــى تســييل التربــة 
أثنــاء الزلــزال. هــذه حالــة مــن املــادة التــي تتصــرف فيهــا لفتــرة قصيــرة كســائل 

كثيــف وليــس ككتلــة صلبــة.

بطبيعــة احلــال، مــن ســمات الزلــزال أن يكــون حدوثــه مفاجئــاً واالنهيــارات 
األرضيــة التــي يســببها حتــدث بســرعة. مــع أّن كتــاًل معينــًة مــن التربــة أو الصخــور 
تكــون، أثنــاء الزلــزال، يف حالــة مــن عــدم االســتقرار عنــد حافتهــا عنــد حــدوث مثــل 
ــد مــن أســابيع إلــى شــهور بعــد  هــذا الفشــل الــذي قــد ينجــم عــن حــدث آخــر ميت
ذلــك، فــإن اآلثــار الرئيســية للزلــزال مــن ناحيــة االنهيــارات األرضيــة تكــون فوريــة.

تنــدرج االنهيــارات األرضيــة التــي حتــدث يف التصنيــف من ســريعٍة إلى متوســطٍة. 
عــادة، حتــدث جميــع األحــداث الكبــرى يف ُغضــون دقائــق قليلــة بعــد انتهــاء الزلــزال. 
ــام  ــن خــالل أعدادهــا واالضطــراب الع ــة م ــارات األرضي ــر هــذه االنهي ــد تأثي يتزاي
الناجــم عــن الزلــزال يف الزمــن نفســه، ممــا يــؤدي إلــى أن متيــل االنهيــارات األرضيــة 
الناجتــة عــن الــزالزل إلــى أن تكــون أكثــر إزعاجــاً لألنشــطة البشــرية مــن األحــداث 

املعزولــة التــي حتــدث يف ظــل ظــروف ثابتــة.
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يشــكل الزلــزال اختبــاراً شــاماًل واســع النطــاق جلميــع هيــاكل التربــة والصخــور 
التــي يحتمــل أن تكــون غيــر مســتقرة علــى مســاحة مــن مئــات إلــى آالف الكيلومتــرات 
املربعــة. نظــراً ألنــه مــن املســتحيل يف أي منطقــة نَِشــطة زلزالّيــاً إجــراء فحص شــامل 
جلميــع املناطــق التــي يحتمــل أن تكــون غيــر مســتقرة، فــإن العديــد مــن تأثيــرات 

الزلــزال ســتكون دائمــاً غيــر متوقعــة.

· قـــــــــــــــوة القــــــــص وضغـــــــط املســــــــــام	
مــن الســهل نســبّياً فهــم التغييــرات يف الُقــوى التــي تــؤدي إلــى حــدوث االنهيــارات 
األرضيــة مــع احلــد األدنــى مــن املعرفــة بامليكانيــكا التطبيقيــة، لكــن فهــم قــوة القــص 

للتربــة والصخــور يتطلــب ملخصــاً موجــزاً للســلوك امليكانيكــي لهــذه املــواد.

vv أوالً، مــن الضــروري وصــف تأثيــر الضغــط يف ســائل املســام علــى ســلوك املــادة
احلبيبيــة. يوضــح الشــكل (a) فيمــا يأتــي عرضــاً مقطعّيــاً لتجميــع حبيبــات 

ــا باملســام أو الفراغــات. ــات، ويشــار إليه ــن احلبيب ــة؛ توجــد مســافات ب الترب

vv ــٍة ــاً لعين ــاً عرضّي ــل الشــكل (b) مقطع ــد ميث ــة، ق ــة صخري ــى كتل ــد النظــر إل عن
صخريــٍة تتكــون فيهــا مســاحات املســام مــن شــقوق أو فراغــات. مُتــأل الفراغــات 
بالغــاز )الهــواء(، الســائل )املــاء عــادة(، أو كليهمــا، حتــت ضغــط هيدروســتاتيكي.
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التمثيل املادي: (a) التربة، (b) الصخور.

إذا وضعــت عينــات التربــة أو الصخــور يف الشــكل أعــاله يف وعــاء مــرن مثــل 
غشــاء مطاطــي، حيــث ميكــن تطبيــق ضغــط مــن اخلــارج، كمــا هــو موضــح، فيمكــن 
فحــص تأثيــرات تغييــر هــذا الضغــط. علــى وجــه اخلصــوص، ميكــن قيــاس ضغــط 

ســائل املســام واحلجــم الكلــي للعينــة.

ــوءة  ــة أو الشــقوق املوجــودة يف الصخــر ممل ــت املســام املوجــودة يف الترب إذا كان
بغــاز )هــواء( شــديد االنضغــاط، فــإن الضغــط اخلارجــي علــى التربــة أو كتلــة 
الصخــور ســيؤدي إلــى تغييــر حجــم الهيــكل الصلــب. ويحــدث هــذا بســبب التبايــن 
الكبيــر بــن انضغــاط التربــة أو الهيــكل الصخــري وانضغــاط الهــواء، ممــا يعنــي أن 
حبيبــات التربــة أو شــظايا الصخــور ســيجري ضغطهــا معــاً بشــكل وثيــق، وســتكون 
أقــوى حتــت الضغــط املطبــق. ومــع ذلــك، إذا كانــت مســاحة املســام مشــبعة بالكامــل 
باملــاء، فــإن التغييــر يف الضغــط اخلارجــي املطبــق علــى الغشــاء ســيؤدي إلــى تغييــر 
يف ضغــط املــاء يف املســام. ســتعتمد كميــة الزيــادة يف ضغــط املــاء علــى االنضغــاط 

ــة والســائلة. ــات الصلب النســبي للمكون
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إذا كانــت بنيــة التربــة، كمــا يف الشــكل  (a)، مشــبعًة باملــاء، فعــادة مــا تكــون احلالــة 
أن املــاء غيــر قابــل للضغــط نســبّياً مقارنــًة بالتربــة، بحيــث يتســبب تطبيــق الضغــط 

الهيدروســتاتيكي اخلارجــي يف حــدوث ضغــط مــاء املســام يرتفــع باملقــدار نفســه.

نظــراً ألنــه ميكــن أن يحــدث تغييــر طفيــف يف حجــم عينــة التربــة بســبب عــدم 
انضغــاط املــاء، فــإن قوتهــا يف هــذه احلالــة ال تتأثــر بزيــادة الضغــط اخلارجــي. مــن 
ناحيــة أخــرى، يف صخــرة الشــكل (b)، يتســبب املقــدار الصغيــر نســبّياً مــن مســاحة 
املســام احلاليــة يف أن تكــون انضغاطــات املكونــات الصلبــة والســائلة متشــابهة إلــى 

حــد مــا.

لذلــك يجــري تقاســم الضغــط الهيدروســتاتيكي اخلارجــي املتزايــد ويســبب بعض 
الزيــادة يف الضغــط الهيدروســتاتيكي يف الصخــر، وبعــض الزيــادة يف ضغــط املســام 
يف الشــقوق. تــزداد قــوة الصخــر مبــا يتناســب مــع زيــادة الضغــط التــي يشــعر بهــا 
املكــون الصلــب. ويف كلتــا احلالتــن، تعتمــد القــوة وخصائــص املــواد األخــرى للمــواد 
الســائلة فقــط علــى مقــدار الضغــط املطبــق علــى املكــون الصلــب أو الــذي يشــعر بــه. 

ــال. يشــار إلــى هــذا الضغــط علــى أنــه الضغــط الفعَّ

إذا كان هنــاك ثقــب يف الغشــاء، ممــا يتيــح الوصــول إلــى منطقــٍة ذات ضغــط ميــاه 
منخفــض، فســوف يتدفــق املــاء إلــى اخلــارج، ممــا يقلــل مــن ضغــط املســام النــاجت 
عــن تطبيــق الضغــط اخلارجــي ويســمح للهيــكل الصلــب بالضغــط. يف الطبيعــة، 
يجــري توفيــر وظيفــة احلفــرة مــن خــالل نفاذيــة التربــة احمليطــة أو كتلــة الصخــور. 
وبالتالــي، فــإن التطبيــق الســريع إلــى حــد مــا للضغــط الهيدروســتاتيكي علــى التربــة 
أو الصخــور املشــبعة ســيؤدي عــادًة إلــى تغييــر يف كل مــن ضغــط املســام والضغــط 
الطبيعــي يف املكــون الصلــب؛ ســيقل التغييــر يف ضغــط املســام، مبــرور الزمــن، إلــى 
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الصفــر حيــث يجــري تصريــف ميــاه املســام الزائــدة بعيــداً عــن املنطقــة املجهــدة مــن 
خــالل املــادة املجــاورة.

يحــدث تأثيــر مثيــر لالهتمــام وحاســم إذا جــرى الضغــط علــى التربــة أو الصخور 
املشــبعة عــن طريــق إجهــادات القــص بــدالً مــن الضغــوط العاديــة. يف هــذه احلالــة، 
مــن أجــل القيــم املنخفضــة لضغــط القــص، تتشــوه املــادة دون تغييــر يف ضغــط 

املســام.

مــع زيــادة ضغــوط القــص والوصــول إلــى القيــم بالُقــْرب مــن إجهــاد قــص فشــل 
املــادة، متيــل احلبيبــات الصلبــة إلــى التحــرك أو االنــزالق فــوق بعضهــا بعضــاً بحيــث 
يحــاول حجــم الهيــكل التغييــر، وهــي ظاهــرة تعــرف باســم التمــدد. إذا كانــت املــادة 
عبــارة عــن تربــة يف حالــة فضفاضــة، يحــدث تقلــص احلجــم )متــدد ســلبي(؛ ومــع 
ذلــك، إذا كانــت حبيبــات التربــة معبــأة بإحــكام يف األصــل، فــإن تطبيــق ضغــوط 

القــص العاليــة مييــل إلــى زيــادة حجــم التربــة )متــدد إيجابــي(.

يف حالــة الصخــور املكســورة، فــإن تطبيــق مســتوى عــاٍل مــن إجهــاد القــص مييــل 
إلــى فتــح الكســور بحيــث متيــل كتلــة الصخــور إلــى الزيــادة يف احلجــم مثــل التربــة 
الكثيفــة. إذا كان الفــراغ يحــوي علــى الهــواء فقــط، فــإن التغييــر يف حجــم الصخــور 
أو كتلــة التربــة عنــد تطبيــق ضغــوط القــص ميكــن أن يحــدث بــدون تأثيــرات ضغــط 

املســام.

علــى العكــس مــن ذلــك، عندمــا تكــون التربــة أو الصخــور مشــبعة باملــاء، يجــري 
منــع تغييــر احلجــم الناجــم عــن إجهــاد القــص، ونتيجــة لذلــك، يجــري إنشــاء بعــض 
ــادة  ــى زي ــة املشــبعة الســائلة إل ــؤدي قــص الترب ضغــط املســام يف ســائل املســام. وي
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ضغــط املســام؛ يف قــص التربــة الكثيفــة يتســبب يف انخفــاض ضغــط املســام، عنــد 
ــى  ــف أيضــاً إل ــة الصخــور، ســيؤدي نقــص التصري ــف. يف حال عــدم حــدوث تصري

انخفــاض ضغــط املســام مــع تطــور القــص.

إلجــراء  عــادة  تُســتخدم  التــي  املعــدات  مــن  قطعتــن  اآلتــي  الشــكل  يوضــح 
ــار  ــر اختب ــة. يف الشــكل أعــاله (a) يظه ــواد الصخري ــة أو امل ــى الترب ــارات عل االختب
)القــص املباشــر(. يف هــذا الشــكل، يجــري احتــواء عينــة التربــة أو الصخــور داخــل 
صنــدوق مقســم بالطــول بحيــث ال يتالمــس نصفــا الصنــدوق مــع بعضهمــا بعضــاً إال 

مــن خــالل العينــة.

 T ثــم يجــري تطبيــق قــوة القــص .N تطّبــق حمولــة عاديــة علــى هــذا املربــع
علــى نهايــات الصنــدوق إلزاحــة نصفــي الصنــدوق ومــواد االختبــار املتعلقــة ببعضهــا 

بعضــاً.

 ،T تدريجّيــاً، تتشــوه مــادة االختبــار، عنــد القيمــة احلرجــة لـــ T مــع زيــادة القــوة
ســيحدث الفشــل يف التربــة، ثــم ينزلــق نصفــا الصنــدوق املتعلقــان ببعضهمــا بعضــاً، 
ودون وجــود زيــادة أخــرى يف T قــد تكــون املــادة املوجــودة يف الصنــدوق حــرة يف 

التصريــف أو ال تتناســب مــع معــدل التحميــل ونفــاده.

ــار، فــإن كل تطبيــق  إذا ُســمح بحــدوث التصريــف وفقــاً لطبيعــة ظــروف االختب
للحمــل العــادي N ســوف يتســبب يف انخفــاض حجــم العينــة قليــاًل إلــى حالــة أكثــر 
كثافــة. لكــن بعــض هــذه األحمــال العاديــة ســوف تتوافــق مــع قيمــة قــوة القــص 

ــة. ــة لفشــل العين املطلوب
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ــاالً يف ضغــط  مــا يحــدث هــو أن التصريــف يســمح للحمــل الكامــل N ليكــون فعَّ
ــون قــوة القــص عنــد الفشــل  ــث تك ــاً بحي ــة أو الصخــور مع ــة للترب ــات الصلب املكون

.N متناســبة مــع احلمــل

يوضح معدات االختبار: (a) اختبار القص املباشر، (b) االختبار ثالثي احملاور.

عندمــا تُرســم نتائــج االختبــارات الفعليــة، كمــا هــو موضــح يف الشــكل أدنــاه، يتبن 
أنــه ميكــن رســم خــط مســتقيم )A يف الشــكل أدنــاه( تقريبــاً مــن خاللهــا. قــد ال يكون 
هنــاك اعتــراض علــى محــور حمــل القــص. يف حالــة وجــود مثــل هــذا االعتــراض، 
ــة عــدم وجــود  ــادة Cohesion of the Material؛ يف حال ــه باســم متاســك امل يشــار إلي
 Cohesion مثــل هــذا االعتــراض، يشــار إلــى املــادة علــى أنهــا ذات متاســك أقــل
Less. تُعــرف الزاويــة φ التــي يصنعهــا اخلــط املســتقيم فيمــا يتعلــق باحملــور األفقــي 

بزاويــة االحتــكاك الداخلــي للمــادة Angle of Internal Friction of the Material؛ ظــل 
.Coefficient of Friction هــو معامــل االحتــكاك φ الزاويــة
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قوة القص املطبقة على التربة والصخور.

الــة يف تطويــر قــوة التربــة أو  يف حالــة التصريــف، تكــون القــوة الكاملــة N فعَّ
ــال املوصــوف ســابقاً. إذا  الصخــور، وهــذا احلمــل هــو الــذي يــؤدي إلــى اإلجهــاد الفعَّ
ــف  ــر احلمــل الطبيعــي أو إذا كان التصري ــمح للمــواد بالتصريــف حتــت تأثي ــم يُس ل
جزئّيــاً فقــط، فلــن يُنظــر إلــى مجمــل احلمــل الطبيعــي N بواســطة املكــون الصلــب 
ــط املســام قــد  ــال، ولكــن بــدالً مــن ذلــك، ســيكون بعــض ضغ علــى أنــه ضغــط فعَّ
تشــّكل. يف هــذه احلالــة، ســتكون قــوة القــص T املطلوبــة للتســبب يف فشــل العينــة 

الــة املؤثــرة وليــس مــع إجمالــي القــوة املطبقــة. متناســبة مــع القــوة الفعَّ

ــاز املوضــح يف الشــكل  ــٍة مــن الرمــل يف اجله ــمح لعين ــال، إذا ُس ــى ســبيل املث عل
)ص٦١( )a(، املشــبعة باملــاء، بالتصريــف حتــت حمولــة طبيعيــة No، فــإن هذا احلمل 
الــة. ســيكون احلمــل املماســي مطلوبــاً لفشــل العينــة حتــت  الطبيعــي يكــون حمولــة فعَّ
هــذا احلمــل No، حيــث  No tan φ = To  ، إذا كانــت φ هــي زاويــة االحتــكاك 

الداخلــي للتربــة.
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إذاً بــدالً مــن قــص التربــة عنــد حتميــل No، تُفــرض حمولــة إضافيــة ΔN دون 
الســماح بالتصريــف وبعــد ذلــك يجــري تطبيــق قــوة القــص، وســنجد أن الفشــل 

ــل. ــت مــن قب ســيحدث بالقيمــة نفســها لقــوة القــص To كمــا كان

ــال يف  يحــدث هــذا ألن زيــادة احلمــل ΔN لــم ينتــج عنهــا زيــادة يف الضغــط الفعَّ
التربــة، وبالتالــي لــم يجــر تطويــر أي زيــادة يف القــوة. ســيكون هــذا صحيحــاً مهمــا 

كانــت قيمــة زيــادة احلمــل ΔN، ممــا يوفــر عــدم حــدوث تصريــف.

تظهــر نتيجــة هــذا الســلوك يف الشــكل أعــاله باخلــط األفقــي B حيــث يظهــر 
ــى مــا  ــى احملــور األفقــي. وتُظهــر املــادة عل ــي  No + ΔN = N عل احلمــل اإلجمال
يبــدو بعــض التماســك الــذي، كمــا ميكــن رؤيتــه، يرجــع يف هــذه احلالــة إلــى نقــص 

ــف. التصري

يحــدث تطويــر متاســك حقيقــي يف الصخــور الســليمة بســبب الروابــط بــن 
الــة أو أحمــال أعلــى مــن تلــك  جزيئــات املعــادن، ويف الطــن الــذي تعــرض لضغــوط فعَّ
الــة العاليــة  التــي يجــري االختبــار فيهــا. ويف احلالــة األخيــرة، تتســبب الضغــوط الفعَّ
ــال.  يف تكويــن روابــط بــن جزيئــات الطــن التــي ال تنكســر عنــد إزالــة الضغــط الفعَّ
ــال تعــرض لــه، ولذلــك يجــب  ــر( أعلــى إجهــاد فعَّ يف الواقــع، فــإن الصلصــال )يتذّك
كســر الروابــط التــي طورتهــا هــذه الضغــوط لقــص الطــن عنــد أي مســتوى أدنــى مــن 

الضغــط املطبــق مــع أو بــدون تصريــف.

ــال يطّبق  وبالتالــي فــإن قــوة القــص أو احلمــل عنــد الفشــل تعكــس أعلــى إجهاد فعَّ
ــاد  ــى وجــه اخلصــوص، إذا جــرى قــص الطــن حتــت أي إجه ــى الصلصــال. عل عل
ــوط  ــه الضغ ــذي طورت ــى التماســك ال ــوة القــص ترجــع أساســاً إل ــإن ق محصــور، ف

األعلــى ســابقاً.
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إن النتيجــة التــي يعتمــد عليهــا تشــوه التربــة أو الصخــور املســامية وقوتهــا علــى 
ــة جــّداً لهــا آثــار واســعة يف مجــاالت التربــة  ــال فقــط هــي نتيجــة ُمهمَّ اإلجهــاد الفعَّ

وميكانيــكا الصخــور، ومؤخــراً يف دراســات آليــات الــزالزل.

ــال يف مــادة مــا ليــس كميــة قابلــة للقياس مبعنى أنه ميكن اســتخدام  الضغــط الفعَّ
مقيــاس لإلشــارة إليــه. ومــع ذلــك، ميكن اســتخدام األجهزة لتحديــد إجمالي الضغط 
الطبيعــي الــذي يعمــل عنــد نقطــة يف اجتــاه معــن، وميكــن اســتخدام معــدات أخــرى 
لقيــاس ضغــط امليــاه يف املســام. ثــم يعطــي طــرد ضغــط املســام مــن اإلجهــاد الكلــي 
ــال. وجتــدر اإلشــارة إلــى أن ضغــط املســام يُطــرح فقــط مــن إجمالــي  الضغــط الفعَّ
ــر ضغــوط القــص  ــال. ال تتأث ــى ضغــط طبيعــي فعَّ الضغــط الطبيعــي للحصــول عل
التــي يجــري تطويرهــا يف كتلــة التربــة بضغــوط املســام، حيــث ال ميكــن مليــاه املســام 
أن تتحمــل إجهــاد القــص. وبالتالــي، فــإن ضغــوط القــص دائمــاً مــا تكــون ضغوطــاً 
ــة الصخــور،  ــة أو كتل ــة يف الترب ــاة الواقعي ــد مــن ظــروف احلي ــة. يف ظــل العدي ال فعَّ
قــد يبقــى اإلجهــاد الكلــي )بســبب اجلاذبيــة بالنســبة للجــزء األكبــر( دون تغييــر، يف 
حــن يتغيــر ضغــط املســام نتيجــة للتصريــف أو التأثيــرات األخــرى. يف هــذه احلالــة، 
الــة يف الكتلــة أيضــاً مــع تغيــر ضغــط مــاء املســام، وبالتالــي  ســتتغير الضغــوط الفعَّ

ســيتغير التشــوه والقــوة وفقــاً لذلــك.

ســوف نــدرك أن تغّيــرات ضغــط املســام، علــى عكــس األحمــال اإلجماليــة، غيــر 
مرئيــة، وبالتالــي ميكــن أن تخضــع كتلــة التربــة أو الصخــور لتغييــرات داخليــة طفيفــة 
دون تأثيــرات مرئيــة واضحــة، مــا لــم جُتــر قياســات دقيقــة. إّن التغييــرات يف ضغــط 
ــد مــن حــوادث  ــك، ســبب العدي ــال هــي، نتيجــًة لذل ــي الضغــط الفعَّ املســام، وبالتال

االنهيــارات األرضيــة املفاجئــة وغيــر املتوقعــة.
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ــاد أو ســلوك  ــاد اإلجه ــة هــو إجه ــمٌّ لالســتجابة الفيزيائي ــب آخــر ُمه يوجــد جان
االنزيــاح القســري قبــل وأثنــاء وبعــد الفشــل. ميكــن توضيــح ذلــك بشــكل أفضــل فيمــا 
يتعلــق باختبــار التربــة والصخــور الشــائع اآلخــر يف الشــكل )ص٦١( (b). هنــا، تُغلـّـف 
عينــة أســطوانية مــن التربــة أو الصخــور بغــالف مطاطــي أو بالســتيكي. ثــم تُطّبــق 
ألــواح التحميــل علــى األســطح الدائريــة العلويــة والســفلية وتوضــع العينــة يف غرفــة 
حتــوي علــى مــاء أو زيــت ميكــن مــن خاللهــا تطبيق إجهاد محيطي أو هيدروســتاتيكي 
حــول العينــة. مينــع الغــالف املطاطــي أو البالســتيكي الســائل املوجــود يف الغرفــة مــن 

دخــول العينــة. ميكــن عمــل األحمــال احملوريــة للعمــل علــى لوحــة التحميــل العلويــة.

يُســتخدم هــذا اجلهــاز ألنــه ميكــن ممارســة حتكــم أكثــر فعاليــة يف ظــروف 
الصــرف مقارنــة باختبــار القــص املباشــر بالشــكل  )ص٦١(  )a( ويجــري توزيــع 
األحمــال بشــكل أكثــر اتســاقاً يف جميــع أنحــاء العينــة. يبــدأ االختبــار عــادًة عــن 
ــاً  ــه وفق ــاد هيدروســتاتيكي خارجــي والســماح بالصــرف أو منع ــق إجه ــق تطبي طري

للظــروف املــراد محاكاتهــا.

فــإذا ُســمح بالصــرف، يجــب الســماح بفاصــل زمنــي مناســب للســماح بتبــدد 
ــة. ــة العين ــة وانضغاطي ــى نفاذي ــو يعتمــد عل ــا الزمــن فه ــاء يف املســام؛ أم ضغــط امل

عندمــا تكــون الظــروف مناســبة، يجــري حتميــل العينــة محورّيــاً ويتــم قيــاس 
ــر احلجــم، إذا مت  ــا يتغي ــادة إم ــة الناجتــة. ع ــاح احملوري ــات االنزي ــاح أو عملي االنزي
ــر مجــوف. ــار، إمــا يجــري أيضــاً تســجيل ضغــط املســام، إذا كان غي ــغ االختب تفري
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يالحــظ وجــود مجموعــة متنوعــة مــن عالقــات احلمــل واالنزيــاح اعتمــاداً علــى 
نــوع املــادة. فــإذا كانــت العينــة مــن صخــر وكان الضغط احمليــط يف االختبار منخفضاً 
لتمثيــل الظــروف بالُقــْرب مــن ســطح األرض، فعــادة مــا يُعثــر علــى ســلوك صخــري 
هــشٍّ يتوافــق مــع املنحنــي A يف الشــكل أعــاله. هنــا تظهــر الصخــور تشــوهاً يــزداد 
ــاً إلــى ذروة قيمــة القــوة احملوريــة التــي تنقســم أو تنكســر فجــأة. إذا كانــت  تدريجّي
غيــر محصــورة متامــاً، فإنهــا تتفتــت إلــى أجــزاء. مــع الضغــط احملــدود الصغيــر 
ــى الســلوك الهــش مــن  ــى اجلــزء اخلارجــي مــن الغشــاء املطاطــي، يتجل ــق عل املطب
خــالل انخفــاض مفاجــئ وكبيــر يف قــوة القــص إلــى قيمــة أصغــر بكثيــر. يظهــر 
أيضــاً نــوع مــن الســلوك املماثــل ولكنــه أقــل تطرفــاً مــن خــالل الصخــور التــي تتعــرض 
ــل  ــرض حلم ــذي تع ــة، والطــن ال ــل أو احلصــى الكثيف ــر، والرم ــى بكثي ــط أعل لضغ

ــال كبيــر يف املاضــي. فعَّ

يف هــذه احلــاالت، يــزداد االنزيــاح إلــى قيمــة الــذروة للقــوة احملوريــة، وبعــد ذلــك 
تنخفــض القــوة إلــى مســتوى ثابــت نهائــي يســتمر عنــده االنزيــاح بثبــات. 

يوجــد نوعــان مــن قيــم الفشــل املرتبطــة بهــذا النــوع مــن الســلوك: قيمــة الــذروة، 
والقيمــة النهائيــة أو املتبقيــة التــي جــرى التوصــل إليهــا أخيــراً بواســطة املــادة 

ــاه. ــى بالصــورة B يف الشــكل أدن ــر هــذا املنحن املشــوهة. يظه
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سلوك إزاحة حمل التربة والصخور.

عندمــا تكــون العينــة عبــارة عــن صخــر حتــت ضغوط حصــر عالية جــّداً، أو عبارة 
الــة ســابقة  عــن رمــل أو حصــى رخــو، أو عبــارة عــن طــن تعــرض فقــط ألحمــال فعَّ
متواضعــة، يالحــظ الســلوك املوضــح باملنحنــى C يف الشــكل أعــاله. هنــا يــزداد كل 
مــن احلمــل واالنزيــاح تدريجّيــاً حتــى يجــري الوصــول إلــى قيمــة الــذروة للحمــل حيــث 
يســتمر االنزيــاح. يف هــذه احلالــة، يكــون للحمــل األقصــى واحلمــل النهائــي القيمــة 
ــى  ــن A و B بالشــكل - 4 عل ــى املنحني ــكا، يشــار إل نفســها. يف اســتخدام امليكاني

أنهمــا غيــر مســتقرين واملنحنــى C مســتقر ألســباب سنناقشــها الحقــاً.

أكبــر يف  أعمــاق  املوجــودة يف  األعلــى  تكــون ضغــوط احلصــر  الصخــور،  يف 
القشــرة األرضيــة مصحوبــة بارتفــاع يف درجــة احلــرارة، أي يف اختبــار مناســب 
ــة الصخــور.  ــى أعمــاق بضعــة كيلومتــرات، يجــب تســخن عين حملــاكاة الظــروف عل
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عنــد القيــام بذلــك، عثــر علــى تبايــن ُمهــمٍّ يف الســلوك. بالنســبة ملجموعــة معينــة مــن 
ــى شــكل  ــة، يتشــوه الصخــر بشــكل أساســي عل ال ــوط ودرجــات احلــرارة الفعَّ الضغ
ــاً  ــون مفاجئ ــاد يك ــاض يف ذروة اإلجه ــن االنخف ــن الشــكل أعــاله، ولك ــي B م املنحن
بشــكل أكبــر، وإذا اســتمر االنزيــاح احملــوري للوحــة التحميــل، ســوف يتراكــم احلمــل 
مــرة أخــرى إلــى قيمــة ذروة أخــرى أقــل. وهــذا بــدوره يتبعــه انخفــاض مفاجــئ يف 
احلمــل وتراكــم آخــر. تاُلحــظ هــذه الظاهــرة بشــكل شــائع يف االنــزالق االحتكاكــي، 
ويشــار إليهــا باســم ســلوك االنــزالق الالصــق Sticky Slip Behavior. ونظــراً ألنهــا 
حتــدث فقــط يف نطــاق درجــة حــرارة وضغــط معــن، يبــدو أنهــا تفســر ســبب تولــد 
الــزالزل فقــط خــالل عمــق معــن يف قشــرة األرض. يف األعمــاق الضحلــة، تتشــقق 
الصخــور بشــكل هــشٍّ كمــا هــو موضــح باملنحنــى A بالشــكل أعــاله، ويف األعمــاق 

.C ــى الســلوك املــرن البحــت للمنحنــي الكبيــرة جــّداً، يتجل

إذا تطــورت الظــروف املواتيــة النهيــار أرضــي يف منحــدر مــن الرمــال الرخــوة أو 
شــديدة الصالبــة )أي مــن اللينــة إلــى املتوســطة(، علــى ســبيل املثــال، فــإّن الزيــادة 
التدريجيــة للحمــل يف الكتلــة االنزالقيــة احملتملــة، ســتصل إلــى مرحلــة حيــث يضغــط 

القــص علــى طــول اجلهــد، والســطح املنزلــق يســاوي قــوة املــادة.

تتمتع هذه املواد بخاصية إزاحة القوة املوضحة يف املنحني C يف الشكل أعاله، 
وبالتالــي فــإن انــزالق الكتلــة املنزلقــة أو إزاحتهــا ســوف يتطــور تدريجّيــاً مــع اقتــراب 
القــوة مــن قيمــة الــذروة. يف هــذه احلالــة ميكــن مالحظــة أن عمليــات االنزيــاح التــي 
حتــدث ال تــؤدي إلــى انخفــاض يف مقاومــة القــص للمــادة. ومــع ذلــك، عنــد حــدوث 
االنــزالق، يحــدث تخفيــض تلقائــي أساســي لقــوة التمثيــل؛ ألن حركــة املنحــدر تنقــل 
بعــض احلمــل إلــى مقدمــة املنحــدر وتخفــف احلمــل يف األعلــى. وهكــذا، رمبــا بعــد 
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حركــة صغيــرة نســبّياً، يســتقر االنــزالق بســبب عالقــات اإلجهــاد واالنفعــال للمــادة، 
والتغيــر الهندســي الطفيــف الناجــم عــن االنزيــاح. الســلوك مســتقر، ألن تغييــراً 

بســيطاً يف احلمــل ال يــؤدي إال إلــى إزاحــة صغيــرة.

ضــع يف اعتبــارك حاليــاً أن املنحــدر نفســه يتكــون مــن تربــة بخصائــص إجهــاد 
وانفعــال معبــر عنهــا باملنحنــي B يف الشــكل أعــاله. يف هــذه احلالــة، عندمــا يتجــاوز 
ذروة مقاومــة القــص للمــادة يف بعــض مناطــق االنهيــار، ســتحدث عمليــات االنزيــاح 
مــرة أخــرى. ومــع ذلــك، يوضــح املنحنــي B أن مقاومــة القــص تنخفــض نحــو القيمــة 

النهائيــة بواســطة هــذا االنزيــاح.

اعتمــاداً علــى درجــة الســلوك غيــر املســتقر الــذي أظهرتــه املــادة، ســيجري تقليــل 
ــؤدي االزاحــة الناجتــة  ــزالق وت ــر مــن احلمــل بحيــث يتقــدم االن مقاومــة القــص أكث
علــى طــول الســطح املنزلــق إلــى انخفــاض آخــر يف مقاومــة القــص. نتيجــة لذلــك، 
تخضــع كتلــة االنــزالق حلــركات كبيــرة وقــد حتقــق ســرعات كبيــرة مبــا يكفــي حلملهــا 

مســافة كبيــرة.

يف احلالــة القصــوى للســلوك الهــشِّ كمــا يتضــح مــن املنحنــي A يف الشــكل 
أعــاله، فــإن تطــور األحمــال الكبيــرة مبــا يكفــي لتســبب فشــاًل للمــواد املوجــودة يف 
املنحــدر يــؤدي إلــى فقــداٍن كامــل لقــوة املــادة، بحيــث تتحــرر كتلــة االنــزالق األرضــي 

ــة. ــق مبقاومــة قليل مــن املــواد احمليطــة وميكــن أن تنزل

ــة  ــى ســرعات عالي ــواد إل ــل هــذه امل ــة يف مث ــارات األرضي ميكــن أن تصــل االنهي
وتقطــع مســافات كبيــرة يف التضاريــس املناســبة. يرتبــط مقيــاس الســرعة ارتباطــاً 

مباشــراً بخصائــص املــواد هــذه.
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ــواد ذات  ــة يف امل ــارات األرضي ــة الســريعة أو االنهي ــارات الصخري حتــدث االنهي
الســرعات  الهــّش بشــكل عــامٍّ غيــر املســتقر؛ حتــدث االنزالقــات ذات  الســلوك 
املتوســطة مــن دقائــق إلــى ســاعات وتكــون عمومــاً ذات طبيعــة تقدميــة يف املــواد غيــر 
ــواد ذات  ــة أو الزاحفــة هــي مــن ســمات امل ــة البطيئ ــارات األرضي املســتقرة؛ واالنهي

ــة بــن اإلجهــاد واالنفعــال. العالقــة الثابت

· ضغـــــــــــــوط املســــــــــــام	
ــاً  ــة ُمهّم ــارات األرضي ــر التغييــرات يف ضغــوط املســام يف تطــور االنهي يعــد تأثي
لدرجــة تتطلــب مناقشــة منفصلــة. تتطــور ضغــوط املســام يف تربــة مشــبعة أو كتلــة 

صخريــة عــن طريــق أي تغييــٍر يف حتميــل أو إجهــاد املــادة.

يف حالــة وجــود منحــدر مســتقر طبيعــي للتربــة املشــبعة ووضعــت حمولــة تتكــون 
مــن حشــوة لســد طريــق ســريع، علــى ســبيل املثــال، يف اجلــزء العلــوي مــن املنحــدر، 
فســتتطور ضغــوط املســام يف مــادة املنحــدر. ومباشــرة بعــد تطبيــق احلمــل، تُرفــع 
الــة يف التربــة، تبقــي  الُقــوى التــي متيــل إلــى التســبب يف الفشــل، ولكــن الضغــوط الفعَّ

قــوة قــص التربــة دون تغييــر عــن احلالــة قبــل تطبيــق احلمــل.

إذا جتــاوز احلمــل مقاومــة التربــة، فسيفشــل املنحــدر علــى الفــور، ولكــن إذا كان 
احلمــل غيــر كاٍف للتســبب يف فشــل املنحــدر مبجــرد تطبيقــه، فســوف تتبــدد ضغــوط 
الــة. وبالتالــي تــزداد قــوة التربــة  املســام الزائــدة يف الزمــن املناســب وســتزداد الضغــوط الفعَّ
، فــإن املنحــدر يف مثــل هــذه احلالــة  وســالمة املنحــدرات مبــرور الزمــن أيضــاً. بشــكل عــامٍّ

إمــا أن يفشــل علــى الفــور عنــد تطبيــق احلمــل، أو إذا لــم يحــدث ذلــك، فهــو آمــن.
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دعنــا نفتــرض، مــن ناحيــة أخــرى، أن احلمــل ال يجــري تطبيقــه يف اجلــزء العلــوي 
مــن املنحــدر، ولكــن علــى ســطح مســتٍو بعــض املســافة إلــى اخللــف مــن احلافــة. يف 
البدايــة، ال يتأثــر اســتقرار املنحــدر باحلمــل، الــذي مــع ذلــك يولــد ضغوطــاً مســامية 

يف جــواره املباشــر.

تنخفــض ضغــوط املســام هــذه عــن طريق التصريف إلى األســطح احلرة املجاورة، 
مبــا يف ذلــك املنحــدر. لذلــك قــد تتعــرض مــادة املنحــدر لزيــادة ضغــط املســام، دون 

تغييــر يف احلمــل اإلجمالــي، بعــد مــرور بعــض الزمــن علــى تطبيــق احلمــل.

إذا اســتقّر املنحــدر عنــد حافتــه يف البدايــة، فقــد يــؤدي االنخفــاض الالحــق 
ــل  ــد مــن ضغــط املســام متث ــة تزي ــى فشــلها. أي آلي ــة إل ال يف الضغــوط والقــوة الفعَّ
خطــراً. يف إحــدى احلــاالت مــن الناحيــة العمليــة، جــرى دفــع أكــوام هيــكل اجلســر 

علــى مســافة مــن منحــدر فشــل بعــد مــرور فتــرة مــن الزمــن.

إن زيــادة ضغــط املســام ال تنتــج كثيــراً مــن احلمــل علــى األكــوام، ولكــن تنتــج مــن 
االضطــراب والتشــويه الــذي تســببت فيــه يف التربــة الطينيــة األساســية.

ميكــن أن حتــدث تغيــرات ضغــط املســام يف التربــة أو الصخــور نتيجــة لظــروف 
أخــرى خــارج املنطقــة قيــد الدراســة. ميكــن جعــل املنحــدر الــذي بقــي مســتقراً لفتــرة 
طويلــة يف ظــروف احلمــل واجلــدول املائــي احلالــي غيــر املســتقر مــن خــالل تغييــر 

أمنــاط الصــرف يف املنطقــة احمليطــة.

ميكــن أن يحــدث التغييــر بشــكل طبيعــي نتيجــة للحــركات املوســمية يف منســوب 
امليــاه اجلوفيــة، أو قــد يكــون نتيجــة ألنشــطة اإلنســان. حيــث ميكــن أن يتســبب 
بنــاء املنــازل وشــغلها يف اجلــزء العلــوي مــن منطقــة التــالل يف حــدوث تغييــرات يف 
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ظــروف امليــاه اجلوفيــة مــن خــالل اســتخدام اآلبــار بــدالً مــن أنظمــة جتميــع الصــرف 
ــرات يف أمنــاط  ــق، ومــن خــالل التغيي ــق ســقي احلدائ الصحــي املناســبة، عــن طري

اجلريــان الســطحي الطبيعــي وتصريــف امليــاه.

مثــاًل يف لــوس أجنلــوس، كاليفورنيــا، لــم يكــن فشــل ســفوح التــالل التــي مت بنــاء 
املنــازل عليهــا واالســتيالء عليهــا أمــراً غيــر مألــوف. يف كثيــر مــن احلــاالت، تكــون 
هــذه اإلخفاقــات، علــى الرغــم مــن صعوبــة التحقيــق فيهــا، علــى األرجــح بســبب 

ــة عــادة. ــاه املوجــودة يف ســفوح التــالل القاحل ــة املي التغيــرات يف كمي

ــادة ضغــوط املســام، وذلــك مــن خــالل  ــة أخــرى ميكــن بواســاطتها زي توجــد آلي
اهتــزازات الزلــزال. إذا تعرضــت التربــة احلبيبيــة اجلافــة أو الرمليــة لتحميل متكرر، 
فســيعثر علــى أنــه حتــى املــواد الكثيفــة نســبّياً ســتنخفض يف احلجــم مــع عــدد دورات 

تطبيــق احلمــل.

 ،)a( )وبالتالــي، إذا وضعــت التربــة نفســها يف التكويــن االختبــاري للشــكل )ص٦١
ــٍد  ــاوٍب ومتدي ــٍط متن ــاً إلحــداث ضغ ــل احملــوري دورّي ــق احلم ــع الصــرف، ويطب مين

لعينــة التربــة، ســيزداد ضغــط املســام تدريجّيــاً.

تتــرك كل دورة حتميــل زيــادة متبقيــة يف ضغــط املســام. يوضــح التأثيــر مــن 
خــالل جــزء مــن نتائــج مثــل هــذا االختبــار يف الشــكل أدنــاه يوضــح الرســم البيانــي 
ــدوري  ــق ال ــق التطبي ــة عــن طري ــى العين ــق عل ــاوب املطب ــاد القــص املتن ــوي إجه العل

للحمــل احملــوري.
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تسييل التربة حتت التحميل الدوري.

يوضح الرسم التخطيطي الثاني التأثيرات الدورية يف ضغط املسام وميل ضغط 
املسام إلى االرتفاع بثبات مع استمرار االختبار. نظراً ألن اإلجهاد الهيدروستاتيكي 
املطبق خارجياً أو ضغط الغرفة يبقى ثابتاً أثناء االختبار، فإن الزيادة املطردة يف 

الة يف عينة التربة تتناقص. ضغط املسام تعني أن الضغوط الفعَّ

والنتيجة هي أن االنزياح احملوري أو إجهاد العينة، املوضح يف أدنى رسم تخطيطي 
للشكل أعاله، يزداد تدريجّياً مع ضغط املسام. يف النهاية، يقترب ضغط املسام من 

الة تقريباً صفراً. الضغط اخلارجي احمليط بحيث تكون الضغوط الفعَّ

عندمــا يحــدث هــذا، يُقــال إن العينــة قــد ســالت ألنهــا تتمتــع حاليــاً بخصائــص 
ــاح  ــات االنزي ــر عملي ــث تصي ــة، بحي ــادة الصلب ــدالً مــن خصائــص امل ــف ب ســائل كثي

ا. حتــت احلمــل املتنــاوب كبيــرة جــّدً
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يف الزلــزال، تتعــرض التربــة املوجــودة أســفل ســطح األرض لتباينــات إجهــاد 
القــص، إلــى حــد مــا كمــا هــو موضــح يف الشــكل أعــاله، باســتثناء أن الــدورات 

بالطبــع ليســت منتظمــة والســعات عشــوائية.

نظــراً ألن الزلــزال قصيــر املــدة نســبّياً، فــإن التربــة التــي حتــوي علــى حبيبــات 
ــى التصريــف  ــن تكــون قــادرة عل ــة، ل ــي منخفضــة النفاذي دقيقــة مبــا يكفــي، وبالتال
خــالل فتــرة االهتــزازات، وبالتالــي قــد تتراكــم ضغــوط املســام كمــا هــو موضــح يف 

الشــكل أعــاله.

إذا كانــت اهتــزازات الزلــزال شــديدة بدرجــة كافيــة أو إذا كانــت مــدة االهتــزاز 
التســييل  التربــة، فقــد حتــدث ظاهــرة  بالنســبة خلصائــص  طويلــة بشــكل كاٍف 

التربــة. يف   Liquefaction Phenomenon

ــا  ــزاز، وألنه ــرة االهت ــدوم خــالل فت ــل أو مع ــف ضئي ــى تصري بســبب احلاجــة إل
متيــل إلــى أن تكــون كثيفــة إلــى حــد مــا، فــإن الرمــال واحلصــى خشــنة احلبيبــات ال 

تخضــع عمومــاً للتســييل أثنــاء الــزالزل.

بــدالً مــن ذلــك، تقتصــر الظاهــرة علــى الرمــال متوســطة احلبيبــات التــي تكــون 
مــن حالــٍة فضفاضــٍة إلــى متوســطٍة الكثافــة. إذا كانــت حبيبــات املــادة أدق مــن الرمــل 
الناعــم أو الطمــي اخلشــن، فعــادة مــا متتلــك بعــض التماســك. وهــو مــا مينــع تطــور 
الظاهــرة ألنــه، مــع أّن ضغــوط املســام قــد تتراكــم إلــى حــد مــا، فــإن ارتبــاط احلبــوب 
ــك ال يخضــع معظــم الصلصــال  ــا؛ لذل ــدان االتصــال بينه ــع فق ــا بعضــاً مين ببعضه

والطــن الغرينــي لفقــدان كامــل لقــوة القــص وال يجــري تســييله.
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ــى نطــاق واســع يف  ــة التشــبع عل ــات الدقيقــة يف حال ــة ذات احلبيب تنتشــر الترب
توزيعهــا، ومتتــد اهتــزازات الــزالزل علــى مثــل هــذه املناطــق الكبيــرة، لدرجــة أن 

ــب. ــزال جــرت دراســته عــن كث ــت جــزءاً مــن كل زل ظاهــرة التســييل كان

يف بعــض الــزالزل كان التســييل عامــاًل رئيســًياً يف الضــرر والدمــار الــذي تســبب 
فيــه. أدت ظاهــرة التســييل دوراً يف حــركات التربــة الضخمــة يف أالســكا يف عــام 
1964؛ يف نيغاتــا، اليابــان، يف عــام 1964، أيضــاً تســببت يف حــدوث اضطــراب كبيــر 
يف اخلدمــات واملرافــق، فضــاًل عــن نشــوء مســتوطنات بنــاء كبيــرة وعمليــات تهجيــر.

ــا عــام 1971، تســبب تســييل املــواد يف ســد  ــدو بكاليفورني ــزال ســان فرنان يف زل
ســان فرنانــدو يف حــدوث انهيــار أرضــي للجــزء العلــوي مــن هيــكل الســد. كمــا يُعــزى 
هبــوط وإزاحــة املنحــدرات واجلســور األخــرى يف هــذا الزلــزال إلــى ظاهرة التســييل.

· من الزحــــــــــف إلى الفشـــــــــــــــــل	
ــزج للتدفــق أو الزحــف حتــت  تُظهــر جميــع مــواد التربــة والصخــور الســلوك الل
ضغــوط القــص املســتمرة. نظــراً لوجــود ضغــوط القــص علــى ســفوح التــالل، فمــن 
الشــائع جــّداً أّن رؤيــة األشــجار علــى املنحــدرات تظهــر انحنــاًء لقاعــدة اجلــذع، 
منحــدراً مقعــراً؛ هــذه هــي خاصيــة زحــف طبقــة التربــة املنحــدرة. يكــون لســير 
الســرعة أو االنزيــاح مــع العمــق -يف مثــل هــذه املــواد التــي تتدفــق ببــطء- حــد 
أقصــى علــى الســطح ويقــل مــع العمــق. وبالتالــي يجــري تدويــر األشــجار باســتمرار 
املنحــدر، ولكــن امليــل الطبيعــي للشــجرة للنمــو عموديــاً يتســبب يف ظهــور انحنــاء 
ــاح، فــإن  ــن القــوة واالنزي ــة ب ــا عالقــة ثابت ــادة الزاحفــة له ــت امل يف اجلــذع. إذا كان
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الزحــف يســتمر مبعــدل موحــد نســبّياً مــا لــم حتــدث إزاحــة كافيــة لتغييــر هندســة 
ــر. املنحــدر يف اجتــاه اســتقرار أكب

مــن ناحيــة أخــرى، إذا كانــت املــادة لهــا ســلوك غيــر مســتقر، فــإن أســطح 
القــص ســوف تتطــور يف منطقــٍة أقصــى إجهــادات القــص )عــادًة عنــد إصبــع أو 
قمــة املنحــدر(، وهنــاك قــوة املــادة ســوف يجــري تخفيضهــا إلــى قيمتهــا النهائيــة. 
ثــم تعمــل هــذه املنطقــة إلــى حــٍد مــا علــى أنهــا انقطــاع أو صــدع يف قطعــة معدنيــة 
وتســبب زيــادة يف إجهــاد القــص يف جوارهــا. وبالتالــي، فــإن املــادة املوجــودة يف هــذه 
املنطقــة تُقــّص أيضــاً حتــى تصــل قوتهــا إلــى القيمــة النهائيــة؛ بــدوره يزيــد الضغــط 
يف اجلــزء التالــي مــن املنحــدر املــادي. بهــذه الطريقــة، يســتمر التطويــر التدريجــي 
لســطح القــص عبــر املنطقــة غيــر املســتقرة احملتملــة. يف حالــة تطــور ســطح القــص، 
تكــون قــوة املــادة هــي القيمــة النهائيــة أو القيمــة املتبقيــة، يف حــن أن املــادة املوجــودة 

يف منطقــة لــم تتقاطــع بعــد مــع ســطح القــص تكــون يف ذروة قوتهــا.

وبالتالــي يف ظــل ظــروٍف مناســبٍة، ينخفــض متوســط مقاومــة القــص علــى طــول 
الســطح املنزلــق احملتمــل حتــى تصــل إلــى قيمــة أقــل مــن متوســط إجهــادات القــص 
التــي تفرضهــا كتلــة االنــزالق. عندمــا يحــدث هــذا، حتــدث حركات إجماليــة وتتحرك 
الكتلــة املنزلقــة إلــى أســفل. يوضــح الشــكل أدنــاه هــذا الســلوك الــذي يبــن إزاحــة 
نقطــة علــى ســطح الكتلــة املنزلقــة احملتملــة كدالــٍة للزمــن، علــى ســبيل املثــال. وتشــير 
ــذي قــد  ــم املختلفــة لضغــط القــص، ال ــد القي ــى الســلوك عن ــات املختلفــة إل املنحني
ــادة ميــل املنحــدر، أو عــن طريــق تطبيــق  ــال- عــن زي ــى ســبيل املث يكــون ناجتــاً -عل
احلمــل. إذا كان احلمــل املطبــق صغيــراً بدرجــة كافيــة، ســيزداد معــدل االنزيــاح 
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بعــد تطبيــق احلمــل، ولكنــه ســيتباطأ حتــى يتوقــف االنزيــاح. إذا جــرى تطبيــق قيمــٍة 
أعلــى للحمــل علــى قمــة املنحــدر، فــإن االنزيــاح ســيزداد مبــرور الزمــن؛ ثــم عــادة مــا 
يتباطــأ بينمــا يزحــف املنحــدر بثبــات مــع تطــور ســطح القــص. أخيــراً، عندمــا يصــل 
ــى يحــدث  ــاح مــرة أخــرى حت ــدل االنزي ــٍد حــرٍج، ســيزداد مع ــى بُْع ســطح القــص إل

الفشــل الكامــل. ســيؤدي تطبيــق حمولــة أعلــى إلــى تقليــل زمــن الفشــل.

سلوك انحدار التربة من الزحف إلى الفشل حتت احلمل املتزايد. حيث ميثل كل منحٍن السلوك حتت 
قيمة واحد إلجهاد القص، وتزايد إجهاد القص يف االجتاه املبن.

لقــد اســتخدمت هــذه اآلليــة لشــرح عــدد مــن حــاالت فشــل املنحــدر التــي حدثــت 
ــق  ــق احلفــر إمــا عــن طري ــل املنحــدر إمــا عــن طري ــدة مــن حتمي بعــد ســنوات عدي
الــردم. يف بعــض احلــاالت يف إجنلتــرا، فشــلت عمليــات قطــع الســكك احلديديــة بعــد 

ســتن أو ســبعن عامــاً مــن إجــراء هــذا اخلفــض.
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يف التحقيــق يف مثــل هــذا الفشــل أو يف حتليــل انــزالق محتملــة، يجــب أن تكــون 
مقاومــة القــص للمــادة املســتخدمة هــي املتبقيــة بــدالً مــن مقاومــة الــذروة. سيشــير 
اســتخدام قــوة الــذروة بشــكل خاطــئ إلــى أن املنحــدر الــذي يحتمــل أن يكــون خطيــراً 

لــه عامــل أمــان كاٍف.

· احلـــــــــــــركات التكتونيـــــــــة	
يف أجــزاء كثيــرة مــن العالــم، ال ِســيَّما عنــد حــواف الصفائــح القشــرية، يحــدث 
ارتفــاع أو انخفــاض يف ســطح األرض. باإلضافــة إلــى ذلــك، بعــد حــدوث زلــزال 
كبيــر، تتطــور مناطــق ارتفــاع أو انخفــاض كبيــرة تصــل إلــى آالف الكيلومتــرات املربعة 

نتيجــة إلعــادة تكييــف القشــرة.

يف مناطق أخرى، حتدث تغيرات يف االرتفاع -على سبيل املثال- ألن القشرة ما 
زالت تتكيف مع إزالة احلمل اجلليدي للعصر اجلليدي األخير. ميكن أن يؤدي ملء 
خزان كبير أيضاً إلى حدوث انزياح قابل للقياس يف سطح األرض املجاور. يف كل 
هذه احلاالت، ستؤدي تغييرات االرتفاع إلى انحدار أو تسطيح املنحدرات. تخضع 
املنحدرات شبه املستقرة عند حافتها، عندما تكون شديدة االنحدار، لزيادة تدريجية 
إجهاد القص يف التربة أو كتلة الصخور التي قد تؤدي إلى نشاط االنهيار األرضي.

· حتليـــــل املنحــــــــــــدر	
ــق يف  ــا التحقي ــن: إم ــى واحــدٍة مــن فئت ــة إل ــارات األرضي تنقســم دراســة االنهي
االنهيــار األرضــي الــذي حــدث بالفعــل، مــع حتليــل مصاحــب لشــرح تطــوره، إمــا 
ــه بهــدف  ــاء علي ــع اإلنســان للبن دراســة وحتليــل منحــدر طبيعــي أو صنعــي مــن صن

حتديــد اســتقراره يف ظــل الظــروف املتغيــرة.
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يف حتليل االنهيار األرضي، الفعلي أو احملتمل، هناك حاجة إلى فحص اآلليات 
التي ميكن أن يتطور من خاللها الفشل، وكذلك لفحص خصائص املادة املعنية. عادًة 
ما يجري تقدير استقرار املنحدر من ناحية عامل األمان احملدد على أنه نسبة الُقوى 

العاملة ملقاومة الفشل، إلى الُقوى التي تعمل على التسبب يف الفشل.

تتطــور ُقــوى املقاومــة مــن خــالل مقاومــة القــص للتربــة، ويجــري إجمالهــا علــى 
ــرة، كمــا وصفــت ســابقاً، ناجتــة  ــوى املؤث ســطح الفشــل أو التمــزق احملتمــل؛ إن الُق
ــة قــد تعمــل يف  ــوى ديناميكي ــب مــع أي ُق ــى جن ــا إل ــة املنزلقــة، جنًب عــن حمــل الكتل

ــزال. الزل

بالنســبة لتكويــن منحــدر معــن، يجــري عــادًة جتربــة مجموعــة متنوعــة مــن 
اآلليــات التــي ميكــن أن تفشــل مــن خاللهــا، ويجــري حســاب عامــل األمــان لــكل منهــا. 
اآلليــة التــي يكــون لهــا أقــل عامــل أمــان هــي اآلليــة التــي مــن املرجــح أن يحــدث فيهــا 

الفشــل، وتشــير القيمــة الفعليــة إلــى أدنــى عامــل أمــان إلــى درجــة ثبــات املنحــدر.

ــاء،  ــى أن الفشــل محتمــل. بالنســبة للبن ــع، إل تشــير قيمــة حــول الوحــدة، بالطب
تعتمــد قيمــة عامــل األمــان الــذي يعتبــر مناســباً القتصاديــات إجــراءات البنــاء 
وعواقــب الفشــل. عــادة مــا تســتهدف عوامــل األمــان التــي تتــراوح بــن 1.5 و 2.0.

مــن املمكــن، بالطبــع، ال ِســيَّما يف حالــة املنحــدرات الطبيعيــة، أال يُعثــر علــى 
اآلليــة األكثــر مالءمــة للفشــل أو حتديــد موقعهــا يف التحقيــق -علــى ســبيل املثــال- 
قــد ال يكتشــف الشــق أو مســتوى القــاع الــذي يحــوي علــى املــاء أو مــادة ذات مقاومــة 
قــص منخفضــة يف العمليــات املعتــادة لعمــل اآلبــار وأخــذ العينــات، ويف هــذه احلالــة، 
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قــد يحــدث الفشــل بالفعــل قبــل أن تصــل األحمــال إلــى قيمتهــا التصميميــة، أو يف 
منحــدر محســوب علــى أنــه آمــن. االحتيــاط الوحيــد هــو توظيــف العنايــة القصــوى 
يف التحقيــق والتحليــل امليدانــي. ســنتعرف فيمــا يأتــي علــى عــدٍد مــن آليــات الفشــل 

األكثــر شــيوعاً:

املنحـــــــــدر الالنهــــــــائي. 1

ــل أن  ــادة يحتم ــة بســمك م ــاًل مقارن ــل تتضمــن منحــدراً طوي ــة للتخي أســهل آلي
تكــون غيــر مســتقرة. كمــا أنهــا طويلــة مبعنــى أن الظــروف يف أعلــى وأســفل املنحــدر 
بعيــدة مبــا يكفــي ليكــون لهــا تأثيــر ضئيــل يف اســتقرار الســطح املنحــدر. حتــدث هــذه 
احلالــة عــادًة عندمــا تكــون الطبقــة غيــر املســتقرة رقيقــة نســبّياً وتغطــي طبقــًة أقــوى 
بكثيــر. ميكــن أن تتحقــق الظــروف يف املمارســة العمليــة مــن خــالل طبقــة مــن التربــة 
ــاً مائــاًل أو عــن طريــق الصخــر األساســي نفســه عندمــا  التــي تعلــو ســطحاً صخرّي

تعمــل طبقــات الوصــل أو مســتوي القــاع بالتــوازي مــع ســطح املنحــدر.

مــن خــالل النظــر يف عمــود عنصــري املــادة يف مثــل هــذا املنحــدر، ميكن احلصول 
علــى معالــم التحليــل. وهــي موضحــة يف الشــكل أدنــاه )a( حيــث σ ميثــل الضغــط 
 z ــال الــذي يعمــل بزاويــة قائمــة علــى الســطح املنزلــق احملتمــل عنــد العمــق الفعَّ

أســفل منحــدر امليــل i، و τ هــو إجهــاد القــص الــذي يعمــل علــى الســطح نفســه.

ــة  ــى احلال ــق الرســم التوضيحــي املوضــح عل ــرة. ينطب هــذه هــي الضغــوط املؤث
البســيطة حيــث تكــون املــادة متجانســة بــن الســطح والعمــق موضــع االهتمــام. يف 
 γ حالــة وجــود طبقــات مــن مــواد وخصائــص مختلفــة، فيجــب ترجيــح وزن الوحــدة

ــرات الشــكل بشــكل مناســب. املســتخدم يف تعبي



موسوعة العمري يف علوم األرض
81

االنزالقات واالنهيارات والفيضانات

Al-Amri’s Encyclopedia of Earth Sciences

عندمــا يكــون منســوب امليــاه اجلوفيــة موجــوداً يف املنحــدر بســبب حالــة تســرب 
امليــاه املتدفقــة عبــر التربــة، ميكــن احلصــول علــى ضغــط املســام املناســب وطرحــه 
ــال علــى  مــن إجمالــي اإلجهــاد الطبيعــي σ مــن أجــل الوصــول إلــى الضغــط الفعَّ

مســتوى الفشــل احملتمــل.

 )b( ،أسفل املنحدر z الضغوط على سطح التربة عند العمق )a( .اإلجهاد والقوة ملنحدر النهائي
العالقة بن الضغوط يف املنحدر وقوة املواد.

إذا جرى رســم اإلجهادين τ و σ من الشــكل أعاله (a) و (b)، مع إظهار زيادتهما 
مــع العمــق، ياُلحــظ أنهمــا مرتبطــان ببعضهمــا بعضــاً مــن خــالل خــط يصنــع الزاويــة 

نفســها مثــل منحــدر إلــى احملــور األفقي.

لتحديــد مــا إذا كان امليــل مســتقراً أم ال، مــن الضــروري رســم شــكل بيانــي علــى 
الشــكل )ص٦٢( (b) حيــث إّن مقاومــة القــص )التــي تقــاوم الفشــل( مقابــل عالقــة 
الــة العاديــة املوضحــة يف الشــكل )ص٦٢(  للمــادة التــي تشــكل املنحــدر. الضغــط الفعَّ
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ــإن  ــر متماســكة )اخلــط a(، ف ــة غي ــت الترب ــه إذا كان ــرى بســهولة أن ميكــن أن ن
املطلــب الوحيــد لالســتقرار هــو أن تكــون زاويــة االحتــكاك الداخلــي للمــادة أكبــر مــن 

زاويــة االنحــدار.

مــن ناحيــة أخــرى، إذا كانــت التربــة متتلــك متاســكاً بحيــث تختلــف قوتهــا وفقــاً 
للخــط B يف الشــكل أعــاله (b)، فمــن املمكــن لهــذا اخلــط B أن يتقاطــع مــع خــط 
ــال، وهــذا يتوافــق مــع  إجهــاد القــص عنــد قيمــة معينــة مــن اإلجهــاد الطبيعــي الفعَّ
عمــق معــن حتــت ســطح األرض. حتــت هــذا العمــق يجــري جتــاوز مقاومــة قــص 
املــادة. إذا كان عمــق التربــة يســاوي أو أكبــر مــن هــذا العمــق املوجــود علــى املنحــدر، 

فــإن التحليــل يشــير إلــى أنهــا ســتنزلق.

ــادة  ــون عمــق م ــة i، يجــب أن يك ــد الزاوي ــون املنحــدر مســتقراً عن حتــى يكــــــــــ
ــك  ــادة املتماســكة متتل ــت امل ــل مــن العمــق احلــرج. إذا كان اخلاصــة B املوضحــة أق
أيضــاً زاويــة احتــكاك أكبــر مــن زاويــة االنحــدار، فســتكون، بالطبــع، مســتقرة يف 

جميــع األعمــاق.
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املنحــــــدرات احملـــــــدودة
ــث يكــون عمــق  ــه بشــكل متكــرر هــو املنحــدر احملــدود حي ــذي نواجه املوقــف ال
املــادة القــادرة علــى االنهيــار مشــابهاً ألبعــاد املنحــدر. يف هــذه احلالــة، ومــع أّن 
الســطح املســتوي املنهــار ال يــزال ممكنــاً، إال أنــه ليــس موازيــاً لســطح املنحــدر ويجــب 

ــداً. ــر تعقي أيضــاً مراعــاة األســطح األكث

غالبــاً مــا يكــون ســطح الفشــل املســتخدم عبــارة عــن قــوس دائــري كمــا هــو 
موضــح يف العــرض ثنائــي األبعــاد للشــكل أدنــاه. يف أبســط احلــاالت، يجــري قطــع 
املنحــدر إلــى االرتفــاع H والزاويــة i بســرعة كافيــة يف الطــن املتجانــس بحيــث ال 
ميكــن أن يحــدث تبديــد لضغــط املســام أثنــاء احلفــر. يف هــذه احلالــة، قــد يُفتــرض 
أن مقاومــة قــص التربــة علــى طــول القــوس الدائــري املقتــرح تبقــى ثابتــة تقريبــاً عنــد 

قيمتهــا قبــل حفــر املنحــدر.

يجــري حتديــد قــوس دائــري مــع املركــز ونصــف القطــر R؛ مــن هــذا ميكــن 
قيــاس الطــول L للقــوس أو حســابه وحتديــد وزن منطقــة االنــزالق احملتملــة.

ميكــن أيضــاً احلصــول علــى موضــع مركــز الثقــل (CG). مــن هــذه الكميــات وقــوة 
التربــة، ميكــن حســاب عامــل األمــان لهــذا الســطح الدائــري كمــا هــو موضــح يف 

الشــكل أدنــاه.

ومــع ذلــك، هــذا ليــس بالضــرورة القــوس الدائــري الــذي مــن املرجــح أن يكــون 
الفشــل فيــه، لذلــك يجــب حتديــد ســطح دائــري آخــر واتبــاع احلســاب نفســه وهكــذا 

دواليــك. الفشــل هــو األكثــر احتمــاالً علــى القــوس مــع أصغــر عامــل أمــان.
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حساب ثبات املنحدر باستخدام سطح فشل القوس الدائري.

مــن الناحيــة العمليــة - بالطبــع- يوجــد القليــل مــن املشــكالت مــع هــذه البســاطة؛ 
عــادًة مــا تختلــف خصائــص التربــة باختــالف العمــق، وتوجــد ضغــوط املســام، ويجــب 
تقديــر ثبــات املنحــدر يف ظــل ظــروف الصــرف الصحــي وغيــر املصفــاة. يف مثــل هــذه 
ــادة يف تقســيم املنحــدر إلــى سلســلة مــن االنزالقــات  ــة املعت ــل التقني احلــاالت، تتمث
الرأســية، يُحســب وزن كل منهــا، وميكــن تقديــر مكونــات الــوزن التــي تعمــل بشــكل 
طبيعــي وعرضــي لســطح القــص مــن خــالل قاعدتهــا. مــن القــوة العاديــة التــي تعمــل 
عبــر ســطح القــص، ميكــن طــرح القــوة الناجتــة عــن ضغــط املســام إلعطــاء املكــون 

ــال لهــذه القــوة، وتعتمــد قــوة القــص علــى هــذا املكــون. الفعَّ
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ميكــن بعــد ذلــك جمــع ُقــوى القــص ومقاومــة قــص التربــة جلميــع االنزالقــات، 
وحســاب عامــل األمــان لدائــرٍة معينــة. عــادًة مــا تكــون ســتة أو ســبعة انزالقــات 
كافيــة إلعطــاء دقــة كافيــة يف احلســاب. مــرة أخــرى، يجــب اســتخدام عــدد مــن هــذه 
الدوائــر قبــل الوصــول إلــى الدائــرة األكثــر احتمــاالً للفشــل. توجــد طرائــق مختلفــة 

لتقــدمي املســاعدة يف اختيــار الدوائــر األكثــر احتمــاالً.

ميكــن اســتخدام أســطح فشــل أكثــر تعقيــداً عندمــا توحــي خصائــص املــواد بهــا، 
وميكــن بعــد ذلــك اســتخدام طريقــة االنزالقــات الســابقة إلعطــاء عامــل أمــان لهــذه 
احلــاالت. علــى ســبيل املثــال، إذا أظهــرت املــادة خصائــص قويــة للطبقــات األفقيــة، 
ــر املرجــح أن ينقطــع ســطح الفشــل خــالل الطبقــات كمــا هــو موضــح يف  فمــن غي
ــي  ــع ســطح الفشــل املســتوى األفق ــك، مــن احملتمــل أن يتب ــدالً مــن ذل الشــكل8-؛ ب
للقــص جلــزء مــن املســافة ويظهــر علــى ســطح األرض مــن خــالل جــزء أكثــر انحــداراً 

بشــكل حــادٍّ عنــد كل طــرف.

متيــل األســطح الفاشــلة أيضــاً إلــى اتبــاع أمنــاط املفاصــل يف الصخــور ويجــب 
اختيــار طريقــة الفشــل املناســبة لهــذه االجتاهــات. يوضــح الشــكل أدنــاه (a) توضيحــاً 
ــاع  ــن الفشــل يف صخــرة مفصليــة مــع مســتويات الق ــل هــذا املســتوى م بســيطاً ملث
بزاويــة أقــل حــدة مــن زاويــة االنحــدار. ويف كثيــر مــن احلــاالت، بالطبــع، يكــون ترتيــب 
املســتويات املفصليــة بحيــث يجــب تطويــر كتلــة منزلقــة ثالثيــة األبعــاد، كمــا هــو 

موضــح يف الشــكل أدنــاه (b)؛ طرائــق التحليــل املتاحــة للتعامــل مــع هــذا املوقــف.



86
موسوعة العمري يف علوم األرض

االنزالقات واالنهيارات والفيضانات

Al-Amri’s Encyclopedia of Earth Sciences

آليـــــــات الفشـــــــــــل.

تتمثــل إحــدى التقنيــات املســتخدمة يف بنــاء الســدود الترابيــة يف اســتخدام مــادة 
حبيبيــة خشــنة نســبّياً لدعــم نــواة مركزيــة غيــر منفــذة والتــي قــد تكــون مائلــة، كمــا 
هــو موضــح يف الشــكل أعــاله )c(. تتكــون النــواة مــن مــادة دقيقــة احلبيبــات، مثــل: 
الطمــي أو الطــن، والتــي عــادة مــا تكــون أضعــف مــن التربــة الداعمــة. يف هــذه 
احلالــة، إذا حــدث الفشــل، فمــن املرجــح أن يحــدث علــى مســتوى القــص عبــر النــواة، 

ولكــن هــذا يتطلــب آليــة كمــا هــو موضــح يف الشــكل أعــاله )c( للتطــور.

هنــا قــد تتكــون الكتلــة املنزلقــة مــن كتلتــن: إحداهمــا تتحــرك للخارج على ســطح 
قــص أفقــي إلــى حــد مــا، ورمبــا تقــع يف املــواد الطبيعيــة األساســية يف موقــع الســد، 
واألخــرى يتحــرك ألســفل علــى طــول ســطح االنهيــار عبــر النــواة. حتــوي الكتلتــان 

املنزلقتــان علــى واجهــة تنزلــق علــى طولهــا فيمــا يتعلــق ببعضهــا بعضــاً.
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· االعتبـــــــــارات الزلزاليـــــــة	
يف التحليــالت التــي نوقشــت إلــى الوقــت احلالــي، أُخــذت الُقــوى الرأســية فقــط 
بســبب اجلاذبيــة يف االعتبــار. عندمــا يحــدث زلــزال، ينشــأ تســارع أفقــي وعمــودي 
ــرة إلحــداث  ــوى املؤث ــر هــذه الُق ــة املــادة، تغي ــة. ومــن خــالل كتل ذو طبيعــة ديناميكي
فشــل يف املنحــدر، بينمــا يف الزمــن نفســه ميكــن أن تتأثــر خاصيــة مقاومــة التربــة 
مــن خــالل، علــى ســبيل املثــال، توليــد ضغــوط مســامية أعلــى أثنــاء فتــرة االهتــزاز.

ميكــن إجــراء املســتوي األول مــن التحليــل مــن خــالل جتاهــل الطابــع الديناميكــي 
للزلــزال والطبيعــة الديناميكيــة الســتجابة التربــة أو الهيــكل الصخــري لــه. يف هــذا 
ــة ناجتــة عــن  ــة مكافئ ــوة ثابت ــل بق ــه ممث ــى أن ــزال عل ــر الزل ــى تأثي ــج، يُنظــر إل النه
تســارع الزلــزال ويتــم تطبيقــه باإلضافــة إلــى وزن الكتلــة املنزلقــة احملتملــة. ميكــن 

تطبيــق القــوة الســاكنة املكافئــة مــن خــالل املكونــات األفقيــة والعموديــة.

ــون الرأســي لتســارع الــزالزل يف مثــل هــذا التحليــل.  مــن الشــائع إهمــال املكــــــ
إذا اعتبــــــــــــر التســــــــــــارع اجلانبي لذروة الزلـــــــــزال جزءاً من تسارع اجلاذبيـــــــــــة 
مثــل 0.1 أو 0.2، )يســمى املعامــل الزلزالــي الثابــت(، فيمكــن متثيــل القــوة املتولــدة 
مــن الزلــزال علــى مخطــط مثــل الشــكل )ص ٨٤( بواســطة a وهــو متجــه القــوة 
األفقيــة الــذي يعمــل مــن خــالل مركــز ثقــل الكتلــة املنزلقــة يف االجتــاه األقــل مالءمــًة، 

أي للخــارج.

يؤخــذ حجــم القــوة علــى أنــه املعامــل الزلزالــي مضروبــاً يف وزن الكتلــة املنزلقــة. 
مجمــوع عنصــري القــوة، الرأســي واألفقــي، هــو محصلــة تعمــل بزاويــة معينــة الجتــاه 
متجــه الــوزن، كمــا هــو موضــح يف الشــكل )ص ٨٤(. ميكــن حســاب هــذه القــوة 
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الناجتــة مــن أجــل تأثيــر الزلــزال املفتــرض، وميكــن قيــاس أو حســاب ذراع الرافعــة 
)كمــا هــو موضــح يف الشــكل xe(. ثــم ميكــن حســاب عامــل أمــان هــذا املنحــدر أثنــاء 
تســارع الزلــزال املفتــرض. يتضــح مــن الشــكل )ص ٨٤( أن الزلــزال يقلــل بشــكل 

واضــح مــن ســالمة املنحــدر يف االعتبــار.

ميكــن تطبيــق طريقــة التحليــل هــذه، التي تتجاهــل الطبيعــة الديناميكية للظواهر 
التــي تنطــوي عليهــا الــزالزل، علــى املنحــدرات الصغيــرة نســبّياً أو الســدود الترابيــة 
التــي يبلــغ ارتفاعهــا عــادًة أقــل مــن 30 متــراً. بالنســبة للهيــاكل األكبــر، يلــزم وجــود 

طرائــق حتليــل أكثــر تعقيــداً.

كثيــراً مــا تســـــــــــــتخدم تقنيــة تُعـــــــــــــــرف باســـــــــم حتليــل العناصــر احملــدودة 
Finite Element Analysis التــي تتضمــن اســتخدام جهــاز حاســوب رقمــي كبيــر. 

باســتخدام مثــل هــذه الطريقــة، ميكــن حســاب كل مــن الضغــوط الديناميكيــة التــي 
تعمــل علــى إحــداث فشــل يف األرض أو كتلــة الصخــور، وميكــن أيضــاً إجــراء بعــض 

ــة. ــاً يف خصائــص الترب ــرة ديناميكي ــر هــذه الضغــوط املتغي ــرات لتأثي التقدي

· حتقيقـــــــات موقــــــع االنهيـــــــــارات األرضية	
عــادة، ال جُتــرى التحقيقــات يف ســفوح التــالل الطبيعيــة مــا لــم يقتــرح شــكل مــن 
ــاء مــع النظــام الطبيعــي  ــة ســيتداخل البن ــاء الهندســي، ويف هــذه احلال أشــكال البن

بطريقــٍة مــا التــي يجــب حتديدهــا كجــزء مــن التحقيــق.

ميكــن قطــع املنحــدر الطبيعــي أو إضافتــه مــن أجــل تشــكيل طريــق ســريع أو 
منبســط لدعــم الهيــكل، أو ميكــن تركيــب هيــاكل الصــرف لتحويــل امليــاه مــن املنطقــة. 
يشــير النهــج احلكيــم إلــى ضــرورة حتديــد ثبــات املنحــدر يف ظــل الظــروف املتغيــرة.
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صورة تظهر االنهيار األرضي بالك هوك ومنطقة املنبع يف جبال سان برناردينو يف صحراء موهايف، كاليفورنيا.

ومــن املعتــاد أن يبــدأ هــذا التحقيــق بفحــص الصــور اجلويــة للمنطقــة. يف الواقــع، 
قــد توجــه مثــل هــذه الصــور كيفيــة محــاذاة الطريــق الســريع أو تــؤدي دوراً حاســماً 

يف موقــع الهيــاكل األخــرى قبــل أي عمــل علــى األرض.

ميكــن للجيولوجــي أو مهنــدس التربــة املتمــرس يف تفســير الصــور اجلويــة أن 
يحــدد بســهولة وجــود العديــد مــن االنزالقــات األرضيــة الســابقة علــى الصــور 
اجلويــة. يف أجــزاء كثيــرة مــن العالــم، تكــون االنهيــارات األرضيــة أكثــر شــيوعاً ممــا 
يُفتــرض عــادًة، وقــد يكــون مــن الصعــب جتنــب مناطــق االنهيــارات األرضيــة متامــاً، 
ــالت. ــب أو الكاب ــل: الطــرق الســريعة أو خطــوط األنابي ــد، مث ــاء املمت بخاصــة للبن
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يف بعــض األحيــان، يكــون االنهيــار األرضــي مميــزاً يف صــورة جويــة بخاصــة 
عندمــا يحــدث مؤخــراً، حيــث إّن اخلــدوش املوجــودة علــى رأس الكتلــة املنزلقــة 
واألرض املضغوطــة املتصدعــة عنــد إصبــع االنهيــار تضــرب بالعــن علــى الفــور.

مــع أّن االنهيــارات التــي حدثــت منــذ عــدة ســنوات قــد جــرى تغييرهــا عادًة بشــكل 
ــى حــٍد مــا يف الكشــف عنهــا، إال  ــة إل ــر صعوب ــآكل ممــا يجعلهــا أكث كاٍف بســبب الت
أنهــا تتميــز عــادًة بتضاريــس مجعــدة ناجتــة عــن حركــة الكتلــة املنزلقــة علــى الســطح 
الســفلي غيــر املنتظــم. يف األراضــي القاحلــة، يظهــر ســطح األرض دليــاًل علــى منــط 
املفصــل والكســر للهيــاكل اجليولوجيــة األساســية، وهــذا أيضــاً ميكــن أن يعطــي أدلــة 

علــى مخاطــر االنهيــار األرضــي احملتملــة.

مبجــرد اختيــار موقــع للبنــاء، عــادة مــا يجــري حتقيــق ُمفّصــل، مبــا يف ذلــك 
التقييــم اجليولوجــي األولــي ألنــواع الصخــور يف املنطقــة، مــع توزيــع وتوجيــه طبقــات 
القــاع والشــقوق والتصدعــات والصــدوع. يجــري أيضــاً فحــص هيدرولوجيــا املنطقــة 
لتحديــد موضــع منســوب امليــاه اجلوفيــة، وكميــة التســرب الــذي يحــدث حتــت ســطح 
األرض، وأمنــاط الصــرف الطبيعــي للمنطقــة. جتــري دراســة املعالــم التــي يحتمــل 
أن تكــون خطــرة مثــل مســتويات القــاع احملاذيــة بشــكل أو بآخــر مليــل منحــدر التــل أو 
التســرب حتــت األرض أو علــى الوجــه أو إصبــع االنهيــار مــن جانــب التــل بتفصيــل 

. خــاصٍّ

ستشــمل الدراســة اجليولوجيــة عــادًة تقييمــاً للخصائــص امليكانيكيــة للصخــور، 
إلــى أي مــدى تعتمــد علــى وجــود طبقــات رقيقــة مــن املــواد ذات احلبيبــات الدقيقــة 
مثــل الطــن أو الصخــر الزيتــي، حيث تتطور االنزالقات بشــكل متكرر عند مســتويات 
الضعــف يف املــادة األساســية. ويالحــظ أيضــاً أي منزلقــات نشــأت علــى منحــدرات 

مماثلــة أو يف صخــور مماثلــة يف املناطــق املجــاورة ملوقــع البنــاء.
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تتطلــب املرحلــة الالحقــة فحــص املوقــع مــن دراســة هندســية للملــف التفصيلــي 
للتربــة والصخــور عــن طريــق الثقــوب، واســتخراج عينــات التربــة لالختبــار املعملــي.

يجــري أيضــاً احلصــول علــى ارتفــاع منســوب امليــاه، إن وجــد، وخصائــص مقاومة 
القــص للمــواد املختلفــة املوجودة.

تنتقــل الدراســة إلــى مزيــد مــن حتليــل ثبــات البنــاء املقتــرح الــذي يتضمن هندســة 
املنحــدر وخصائــص املــواد التــي جــرى حتديدهــا. حيــث يتــم افتــراض عــدد مــن 
األســطح املنزلقــة احملتملــة، ويُحســب عامــل أمــان املنحــدر لــكل ســطح فشــل محتمل. 
ميكــن اســتخدام آليــة الفشــل بأقــل عامــل أمــان لتقييــم املخاطــر. عــادة، مــن املطلــوب 
أن ينطبــق احلــد األدنــى مــن عامــل األمــان الــذي قــدره 1.5 أو أكثــر علــى احلالــة التــي 

جــرى إنشــاؤها لضمــان الثقــة يف االســتقرار املســتقبلي للمنحــدر.

يف املناطــق الزلزاليــة، عــادًة مــا يجــري حســاب االســتقرار الثابــت أوالً، ثــم 
ــزال الــذي يُحتمــل  ــى أســاس تســارع الزل يســتخدم معامــل زلزالــي جانبــي يقيــم عل
حدوثــه يف املوقــع خــالل عمــر الهيــكل يف حتليــل إضــايف، مــع عامــل جديــد لتقييــم 

الســالمة.

نظــراً ألن فشــل املنحــدر أثنــاء الزلــزال مرتبــط بتقييــم احتماليــة حــدوث الزلزال، 
فمــن املعتــاد قبــول عامــل أمــان أقــل للتصميــم يف ظــل اهتــزازات الزلزال.

يف كثيــر مــن األحيــان، ميكــن حتديــد أن عامــل األمــان املقبول مع زلــزال التصميم 
املفتــرض هــو نحــو 1.1 أو 1.2، ولكــن يف بعــض األحيــان قــد يكــون مطلوبــاً فقــط أال 

يقلــل الزلــزال مــن عامــل األمــان إلــى أقــل مــن 1.0.
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يعتمــد عامــل األمــان الــذي يعتبــر مقبــوالً ملوقــع بنــاء معــن علــى تكلفــة وحجــم 
وأهميــة الهيــكل املعنــي وكذلــك علــى عواقــب انهيــاره.

يعتبــر عامــل األمــان األقــل مقبــوالً بالنســبة للهيــكل الــذي تكــون تكاليــف إصالحه 
طفيفــة أو التــي ال تعــرض احليــاة للخطــر مقارنــة بهيــكل ُمهــمٍّ ميكــن أن يتســبب 

انهيــاره يف وقــوع إصابــات.

يشــمل تقييــم التســارع اجلانبــي الزلزالــي املكافــئ الــذي سيســتخدم يف تصميــم 
اختيــار الــزالزل أو الهــزات التــي ميكــن أن تســبب أقــوى حركــة أرضيــة يف املوقــع.

ــل  ــل ديناميكــي مفّص ــة لضمــان إجــراء حتلي ــاً بدرجــة كافي ــكل ُمهمَّ إذا كان الهي
الســتقرار املنحــدر واســتجابة املوقــع، فيجــب إنشــاء ســجل لزمــن التســارع لتمثيــل 
ــم يســتخدم ســجل  ــم. ث ــزال التصمي ــاء زل ــة املقــدرة يف املوقــع أثن احلــركات األرضي
التســارع هــذا يف حســابات احلاســوب للتربــة والســلوك الهيكلــي. يف كثيــر مــن 
األحيــان، سيســتخدم أكثــر مــن ســجل واحــد يف التحليــل بســبب الطبيعــة اإلحصائيــة 

ــرض. للتســارع املفت

· الكشــــــــــــــــــف والتحكـــــــــــــــــــــم	
العديــد مــن االنهيــارات األرضيــة، إن لــم يكــن كلهــا، تســبقها فتــرة مــن الزحــف 
ــد يســتمر  ــى حــدوث الفشــل. يف ظــل بعــض الظــروف، ق ــاً حت ــزداد تدريجّي ــي ت الت
الزحــف لســنوات قبــل الوصــول إلــى الــذروة؛ يف حــاالت أخــرى، قــد تكــون فتــرة 

ــواٍن فقــط. الزحــف بضــع ث
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ومــع ذلــك، ميكــن الكشــف عــن العديــد مــن االنهيــارات األرضيــة مســبقاً، حيــث 
جــرى تثبيــت األجهــزة املناســبة علــى املنحــدر ومراقبــة القــراءات علــى فتــرات 

منتظمــة.

للتنبيــه عــن أي  املنحــدرات، وأحيانــاً  قليلــة جــرى جتهيــز  فقــط يف حــاالت 
مشــكالت يف منحــدر ُخّفــض عامــل أمانــه بشــكل متعمــد خــالل فتــرة البنــاء. عنــد 

االنتهــاء مــن البنــاء، يف هــذه الظــروف، ســيعاد ضمــان ســالمة املنحــدرات.

يف حــال عــدم وجــود قياســات، حتــدث معظــم حاالت فشــل املنحدرات دون ســابق 
ــون  ــة عندمــا يالحــظ الســكان احمللي ــادرة يف املناطــق املأهول ــذار إال يف حــاالت ن إن

تشــققات جديــدة يف أرضيــات املــرآب أو املمــرات أو جــدران املنــازل أو األرصفــة.

يف بعــض األحيــان يُشــار إلــى حركــة التــالل مــن خــالل الشــقوق أو االنقطاعــات 
يف خطــوط الصــرف الصحــي أو املرافــق قبــل حــدوث الفشــل. بحلــول الزمــن الــذي 
يجــري فيــه مالحظــة هــذه التأثيــرات، يكــون عــادة قــد فــات األوان لتجنــب االنــزالق 

األخيــر.

ــة النقــاط املوجــودة  ــات مســح حلرك ميكــن إجــراء نوعــن مــن القياســات: عملي
علــى ســطح املنحــدر، ومالحظــات امليــل املتغيــر لألنابيــب املركبــة عبــر التربــة أو كتلــة 

الصخــور التــي تعتبــر مــادة انزالقيــة.

يتطلــب أولهمــا مســحاً منتظمــاً مفصــاًل إذا كان سيكتشــف أصغــر احلــركات، أو 
بــدالً مــن ذلــك، توصيــل النقــاط علــى منطقــة االنــزالق احملتملــة بواســطة األســالك 
إلــى معــدات التســجيل املســتمر املنشــأة علــى أرض مســتقرة. وتتمثــل التقنيــة الثانيــة 
يف تركيــب نــوع خــاص مــن األنابيــب البالســتيكية يف اآلبار احملفــورة للفحص امليداني 
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ــوب البالســتيكي  ــى أســفل األنب ــل إل ــاس املي ــزال مقي ــث يجــري إن بشــكل دوري، حي
إلجــراء قياســات مليــل األنبــوب. إذا كانــت كتلــة االنــزالق تتحــرك منحــدرًة لألســفل، 

فــإن ميــل األنبــوب ســيعكس ذلــك.

يتيــح تكامــل الســجالت مــع االرتفــاع فــوق القاعــدة أو مــع العمــق مــن أعلــى 
األنبــوب قيــاس االنزيــاح املطلــق لطبقــات مختلفــة يف األرض. يجــري احلصــول علــى 

ــوي مــن األنبــوب مــن عمليــات املســح الســطحية. موضــع اجلــزء العل

حتــى لــو أجريــت مثــل هــذه القياســات، فليــس مــن الســهل حتديــد مرحلــة احلركة 
التــي قــد تتســارع فيهــا الكتلــة إلــى مســتوى كارثــي. كانــت املنحــدرات حــول خــزان 
ــا، والتــي امتــألت نحــو عــام 1960، تعتبــر غيــر مســتقرة لبعــض  فايونــت يف إيطالي
الزمــن قبــل حــدوث حــركات االنــزالق الكارثيــة وإجــراء القياســات علــى فتــرات 
ــى أن املنحــدر كان  ــى أســطح املنحــدرات. ويشــير هــذا إل ــاط عل ــن النق ــة م منتظم

يتحــرك، لكــن الفشــل النهائــي لــم يكــن متوقعــاً. 

يف اليابــان عــام 1969، تشــبع أحــد منحــدرات التــل بامليــاه يف دراســة آلليــة فشــل 
املنحــدرات، عندمــا حــدث انــزالق أدى إلــى مقتــل العديــد مــن الباحثــن.

يف حــال اكتشــاف حركــة منحــدر التــل وكان التحليــل يشــير إلــى احتمــال حــدوث 
انهيــار أرضــي، فإنــه يتوفــر عــدد مــن وســائل الوقايــة أو الســيطرة.

عندمــا يجــري تضمــن كميــات صغيــرة مــن املــواد، ميكــن ملعــدات حتريــك التربــة، 
يف زمــن قصيــر جــّداً، تخفيــف احلمــل علــى رأس املنحــدر أو إضافــة مــادة إلــى إصبــع 
االنهيــار لزيــادة الثبــات وإيقــاف احلركــة )مــع وجــود الــوزن واالهتــزاز يف بعــض 

األحيــان للمعــدات نفســها قــد تــؤدي أيضــاً إلــى حــدوث مشــكلة(.
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يعتمــد اختيــار مــا يجــب القيــام بــه علــى توافــر املعــدات واملــواد، وتضاريــس 
املوقــع، وظــروف الوصــول واملســاحة التــي يجــري فيهــا تنفيــذ العمليــات العالجيــة.

إذا كان هنــاك شــك يف أن ضغــوط امليــاه املســامية، بســبب ارتفــاع منســوب امليــاه 
ــة،  ــة احملتمل ــى الشــقوق، هــي الســبب األساســي للحرك ــاه إل ــق املي ــة أو تدف اجلوفي

فقــد يجــري تقليلهــا مباشــرة عــن طريــق حفــر ثقــوب التصريــف.

ليــس مــن املمكــن دائمــاً حتقيــق ذلــك بســبب النفاذيــة املنخفضة للعديــد من املواد 
ذات مقاومــة القــص املنخفضــة. يف مثــل هــذه احلاالت، يكون التثبيت الكهروســموزي 
)أي التناضــح الكهربائــي Electroosmotic الــذي يحــدث عندمــا يتالمــس ســائل مــع 
جســٍم صلــب، حيــث إن هــذا األخيــر يحمــل شــحنة ســلبية أو إيجابيــة حســب طبيعــة 
ــة مزدوجــة( ناجحــاً يف بعــض  ــاً طبقــة كهربائي ــب و PH الســائل مكون اجلســم الصل

األحيان.

تتطلــب هــذه الطريقــة تركيــب أقطــاب كهربائيــة يف األرض يف مكان مناســب فيما 
يتعلــق باالنــزالق احملتملــة وتطبيــق فــرق جهــد اجلهــد عبرهــا. اســتجابًة الختــالف 
ــداً عــن القطــب املوجــب  ــق بعي ــى التدف ــة إل ــاه املوجــودة يف الترب ــل املي ــد، متي اجله

باجتــاه القطــب الســالب، وبالتالــي جتّفــف التربــة.

باإلضافــة إلــى ذلــك، هنــاك تأثيــر اســتقرار إضــايف يف التربــة من خــالل تدرجات 
ضغــط امليــاه املســامية التــي تتطــور. تُســتخدم هــذه التقنيــة كطريقــة تثبيــت مؤقتــة 
للجــدران شــديدة االنحــدار للحفــر يف املــواد الدقيقــة عندمــا تـُـردم احلفــر يف نهايــة 

املطاف.
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عندمــا يُشــتبه يف أن ضغــوط املســام العاليــة يف مــادة دقيقــة احلبيبــات هــي 
ســبب حركــة األرض، فــإن طريقــة تثبيــت أخــرى تتضمــن حفــر ثقــوب أفقيــة يف 
الطبقــة دقيقــة احلبيبــات. يجــري تقليــل ضغــط املــاء يف املســام عــن طريــق نفــخ 
الهــواء الســاخن عبــر الثقــوب لتجفيــف التربــة. تزيــد عمليــة التجفيــف مــن قــوة قــص 

األرض.

عندمــا تكــون املنحــدرات مــن صنــع اإلنســان، عــادة مــا توفــر قوانــن املدينــة 
واملقاطعــة متطلبــات معينــة يجــب اتباعهــا أثنــاء بنائهــا. قــد يُطلــب مــن املنحــدرات 
املصنوعــة مــن الــردم -علــى ســبيل املثــال- أال تكــون أكثــر انحــداراً مــن زاويــة رأســية 
واحــدة ونصــف أفقّيــاً، ويجــب التحكــم بعنايــة يف ضغــط التربــة التــي تشــكل املنحــدر 
لتتجــاوز حــّداً أدنــى معينــاً لــوزن الوحــدة، وبالتالــي مراعــاة متطلبــات قــوة القــص.

عــادة مــا يجــري حتديــد تصريــف امليــاه علــى هــذه املنحــدرات وبعيــداً عنهــا 
بعنايــة. عندمــا تكــون املنحــدرات املقطوعــة متضمنــة يف مــواد التــالل، يجــب مراعــاة 
عالقــة املنحــدرات بطبقــات القــاع، وتوفــر بعــض رمــوز املدينــة احلــد األدنــى مــن قيــم 

خصائــص التربــة القياســية التــي يجــب اســتخدامها يف حتليــل االســتقرار.
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التخفيف من آثار مخاطر االنزالقات واالنهيارات األرضية
لقــد أدى النمــو الســكاني يف جميــع أنحــاء العالــم، وبخاصــة تركيــز اإلنســان 
ــي  ــى املســتويات الت ــدات إل ــادة هــذه التهدي ــى زي ــة، إل ــه يف املناطــق احلضري وأعمال
صــار فيهــا التخطيــط واســع النطــاق، واملكلــف يف كثيــر مــن األحيــان، لتقليــل املخاطــر 

ــاً يف العديــد مــن البلــدان. أمــراً ضرورّي

ــد  ــع، ق ــرة. يف الواق ــواٍح كثي ــن ن ــد م ــة معق ــم الشــامل لإلجــراءات املطلوب التقيي
ــراً للمجتمــع.  ــداً كبي ــر، يف الزمــن نفســه، رصي يكــون مصــدر خطــر جيولوجــي كبي
قــد تــؤدي سلســلة اجلبــال التــي توفــر امليــاه والــري والترفيــه إلــى فيضانــات قاتلــة؛ 
قــد حتيــط التربــة البركانيــة الغنيــة بالزراعــة ببــركان ال يــزال قاتــاًل؛ غالبــاً مــا تكــون 
املنتجــات الثانويــة للصــدوع النشــطة الكبيــرة عبــارة عــن معــادن ومــوارد طبيعيــة 
وتأثيــرات مناخيــة مفيــدة ومناظــر رائعــة. قــد توفــر املناطــق البركانيــة والطاقــة 
احلراريــة األرضيــة بخــاراً حرارّيــاً لتوليــد الطاقــة )كمــا يف نيوزيلنــدا، وكاليفورنيــا، 

ــا(. وإيطالي

ســنركز هنــا علــى املخاطــر اجليولوجيــة ككل وننظر يف اآلثار النســبية لالنهيارات 
األرضيــة. يتطلــب هــذا التجميــع حتديــد األســئلة األساســية حــول تقييــم املخاطر. يف 
هــذه العمليــة، كمــا هــو احلــال عــادة يف العلــم، يأتــي توفــر أو )عــدم توفــر( البيانــات 

اجليولوجيــة والدميوغرافيــة األساســية يف املقدمة.

يجــب أال يعتمــد املخططــون بشــكل عــامٍّ فقــط علــى إحصــاءات غيــر مكتملــة 
وغيــر متســاوية للتنبــؤ مــن األحــداث املاضيــة بالكــوارث املســتقبلية، ولكــن يجــب 
عمــل البيانــات املتاحــة يف شــكل يســمح ببعــض املقارنــة الكميــة بــن مختلــف املخاطــر 
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اجليولوجيــة. عــادة مــا تكــون اخلرائط الطبوغرافيــة واجليولوجية املفصلة مبقاييس 
ــة  ــم يجــب إجــراء دراســة مفصل ــل. ث ــل هــذا التحلي ــة ملث مناســبة هــي نقطــة البداي

للمخاطــر املنفصلــة.

ــات دراســة التخفيــف مــن  ــد مــن االختالفــات يف تقني ــى العدي ــور عل ميكــن العث
ــد: ــى حتدي ــي إل املخاطــر. يهــدف احلســاب اآلت

 احلاجــة إلــى التفاعــل بــن تلــك املهــن التــي تتعامــل مــع التنميــة احلضريــة، . 1
مثــل: مخططــي املـُـدن واملقاطعــات واملهندســن املعماريــن واملهندســن وشــركات 

ــة ومســؤولي األشــغال العامــة. التأمــن واحلكومــة احمللي

 اجتــاه ميكــن فيــه إجــراء حتســينات يف تقــدمي البيانــات اجليولوجيــة للدراســات . 2
البيئيــة بحيــث تكــون مفهومــة، ومجــزأة بشــكل أقــل، ويف الوقــت نفســه تكــون أكثــر 
انفتاحــاً علــى تقديــرات عــدم اليقــن. وهــذا اجتــاه ميكن فيه إجراء حتســينات يف 
تقــدمي البيانــات اجليولوجيــة للدراســات البيئيــة بحيــث تكــون مفهومــة، ومجــزأة 
بشــكل أقــل، ويف الوقــت نفســه تكــون أكثــر انفتاحــاً علــى تقديــرات عــدم اليقــن.

لقــد صــارت الدراســات متعــددة التخصصــات حــول البيئــة متاحــة بشــكل أكبــر، 
ولكنهــا حتتــاج إلــى خلفيــة قويــة يف التخصصــات الفرديــة إذا كان العمــل يهــدف إلــى 

جتنــب الســطحية.

املخاطــر اجليولوجيــة الرئيســية هــي: اهتــزاز الــزالزل، والفيضانــات، والثــوران 
البركانــي، وأمــواج تســونامي، وإزاحــة الصــدع، واالنهيــارات األرضيــة، والهبــوط، 

ــة. ــة، واتســاع الترب ونشــاط التعري
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وميكــن إضافــة عنصريــن متحالفــن يخضعــان بالكامــل للتحكــم يف فقــدان املوارد 
املعدنيــة وتدهــور مــوارد امليــاه اجلوفيــة. مــع أّن األخيريــن ال يؤديــان إلــى خســارة يف 
األرواح أو املمتلــكات، إال أنهمــا يشــكالن أخطــاراً علــى الصحــة االقتصاديــة طويلــة 

األجــل للمجتمــع.

تظهــر عقبــة كبيــرة يف احلــال يف معظــم البلــدان. يعــد توثيــق اخلســائر يف األرواح 
واملمتلــكات علــى مــدى فتــرة زمنيــة معقولــة ضعيفــاً للعديــد مــن املشــكالت اإلحــدى 

عشــرة، واالســتثناءات الرئيســية، هــي: الفيضانــات والــزالزل وأمــواج تســونامي.

ومــع ذلــك، ميكــن إحــراز بعــض التقــدم عــن طريــق اســتقراء القيــم مــن مناطــق 
أخــرى ومقارنــة التأثيــرات النســبية. ثمــة أمــر آخــر غيــر ملمــوس هــو القيمــة املاديــة 
للحيــاة البشــرية. مــن أجــل التخطيــط علــى املــدى الطويــل، قــد يكــون مــن الضــروري 

تعيــن رقــم للخســائر املاديــة.
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اســـــتخدام االحتمـــــاالت واإلحصـــــــاء
يجــب علينــا يف البدايــة حتديــد املقصــود باملخاطــر اجليولوجيــة. مــن الواضــح أن 
ثورانــاً بركانّيــاً أو فيضانــاً علــى جزيــرة غيــر مأهولــة ال يشــكل عــادًة أي خطــر علــى 
ــات  ــج املعلوم ــا تُدم ــاً فقــط عندم ــى مقنع ــه. تأخــذ املخاطــر معًن اإلنســان أو أعمال
اجليولوجيــة مــع الظــروف االجتماعيــة واالقتصاديــة. وهنــا يســتخدم نوعــان مــن 

مقيــاس املخاطــر:

ــة بأخــرى  ــارن حال ــاس املخاطــر النســبية (RR)، يق ــاس األول يســمى مبقي املقي
وال يأخــذ يف احلســبان االحتماليــة بطريقــة صريحــة مثــل فــرص أو احتمــاالت 
احلــدوث. وعــادًة مــا يكــون املقيــاس رقمّيــاً أو أبجدّيــاً اعتباطّيــاً. فاملنطقــة 0 ال 

يوجــد بهــا خطــر مــن الــزالزل، يف حــن أن املنطقــة 3 لديهــا أعلــى نســبة.

ــالث درجــات مــن املخاطــر  ــن أو ث ــد درجت ــداً، ميكــن حتدي ــر تقيي ــة أكث يف حال
لتخطيــط اســتخدام األراضــي والبنــاء علــى طــول مناطــق الصــدع النشــطة. ســيتم 

ــى خــط الصــدع نفســه. حظــر وجــود الســكن عل

ــذي  ــة (PR)، ال ــاس املخاطــر االحتمالي ــداً هــو مقي ــر حتدي ــاس اآلخــر األكث املقي
يشــبه املفاهيــم التخمينيــة املتجســدة يف إجــراءات التأمــن. يف هــذه احلالة، ســيعطى 
خطــر الضــرر أو اإلصابــة مــن حــدث جيولوجــي مــن حيــث االحتمــاالت أو فرصــة 

احلــدوث خــالل فتــرة زمنيــة معينــة )فتــرة التصميــم(.

وقــد جــرى دمــج هــذه املخاطــر االحتماليــة -علــى ســبيل املثــال- يف خرائــط 
املخاطــر الزلزاليــة لكنــدا. تُعطــى قيــم تســارع الــزالزل التــي مــن احملتمــل حدوثهــا 

ــة يف أي عــام. ــن كل مائ بواحــد م
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ــد يف الســياق  ــة بشــكل جي ــوع مــن املخاطــر اإلحصائي ــر هــذا الن ــم يجــر تطوي ل
اجليولوجــي بســبب نقــص البيانــات التخمينيــة بشــكل رئيســي. وغالبــاً مــا يكــون 
معقــداً جــّداً بحيــث يتعــذر علــى عامــة النــاس فهمــه ولكــن موضوعيتــه تشــير إلــى 
أنــه يســتحق املزيــد مــن االهتمــام. يعــد التدريــب اإلحصائــي شــرًطا أساســّياً تقريبــاً 

ــة. ــن يف مجــال املخاطــر اجليولوجي للطــالب اجلادي

يجــري أيضــاً التعامــل مــع تقســيم املناطق لتخفيف املخاطر بطريقتن رئيســيتن: 
إحداهمــا معاجلــة املخاطــر يف منطقــة معينــة كدالــة للشــدة التراكميــة للضــرر الناجم 
عــن االنهيــارات ومــا إلــى ذلــك، بغــض النظــر عــن تكــرار حــدوث هــذه األحــداث. هــذه 

الوظيفــة ثابتــة ال يكــون فيهــا الزمــن عاماًل.

املخاطــر  تواتــر حــدوث  االعتبــار  تأخــذ يف  أن  هــو  بديــل  مخطــط تصنيــف 
اجليولوجيــة. وهــذا يتيــح لألحــداث النــادرة ولكنهــا كارثيــة أن تُعطــى وزنــاً مناســباً 

مقارنــًة باألحــداث األكثــر تكــراراً ولكنهــا أقــل ضــرراً.

التــي تصنــف تواتــر وحجــم  التكــرار  الغــرض، يجــب إنشــاء منحنيــات  لهــذا 
األحــداث اخلطــرة لــكل 50 عامــاً -علــى ســبيل املثــال- لــكل وحــدة مســاحة، ثــم 

ميكــن تعيــن املعالــم االحتماليــة.

· الســــــــــــالمة العامــــــــــة	
تخطيـــــــــــط اســـــــــــــتخدام األراضــــــــي. 1

مــن  متنوعــة  يوجــد مجموعــة  الغربيــة،  الــدول  مــن  العديــد  األقــل يف  علــى 
املنظمــات احلكوميــة الوطنيــة واحملليــة واخلاصــة التــي لديهــا مســؤوليات متداخلــة 

يف التخطيــط ضــد املخاطــر الطبيعيــة.
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واحــدة مــن أكثــر اخلطــوات فعاليــة يف الســيطرة علــى املخاطــر هــي فحــص 
مشــاركة الوكالــة، ومــن خــالل املراجعــة النقديــة، توليــد الوعي والتعاون بــن الوكاالت 
ــة مــن املســؤولن احلكوميــن احملليــن لديهــم  ــى املخاطــر. قل مــن أجــل القضــاء عل
ــة  ــي هــي أساســاً ملوازن ــى املســتوى احملل ــب جيولوجــي مناســب واملســاهمة عل تدري

الضغــوط املاليــة واجلماليــة.

األســـــــــــئلة األولى يف دراســــــــــة إقليميــــــــــة هي:

1.  ما األحداث اجليولوجية التي ستؤدي إلى أكبر اخلسائر؟

2. يف أي املناطق من احملتمل أن تكون األحداث اخلاصة أشد خطورة.

3.  كيف سيتغير تأثير املشكالت مبرور السنن. 

ــد هــذه األســئلة، ميكــن التعامــل مــع القــرارات املتعلقــة بالتحكــم يف  بعــد حتدي
ــي. ــزالزل واســتخدام األراضــي بشــكل واقع ــات وتقســيم مناطــق ال الفيضان

خرائـط املخاطــــر اجليولوجيـــــــــة. 2

تتمثــل اخلطــوة األولــى يف دراســة املخاطــر اجليولوجيــة اجلماعيــة يف رســم 
ــى  ــة -عل ــاس نفســه. اخلريطــة اجليولوجي ــط باملقي ــى اخلرائ ــات محــددة عل معلوم
ســبيل املثال-تعــرض التوزيــع املســاحي للبنيــة الصخريــة ونوعهــا. ميكــن حتديــد 
املقيــاس الــذي جــرى اختيــاره والتركيــز علــى معالــم معينــة لتحســن اســتخدام 

املعلومــات حلاجــة معينــة.

هنــــــاك حاجة إلى خرائط بتفاصيـــــــــل أكثـــــــر بكثير مما هو ممكـــــن يف املعتاد 
1: 250.000 إلى 1: 1.000.000 خرائط مقياس لتقييم املخاطر احملددة. بالنسبة 
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للمناطــق احلضريــة، يجــب أن تُظهــر اخلرائــط املتخصصــة لتخطيــط اســتخدام 
األراضــي والتصميــم الهندســي قــدراً كبيــراً مــن التفاصيــل وحتــى تشــمل الدراســات 
اجليوفيزيائيــة ودراســات اآلبــار للبنيــة حتــت الســطحية احملليــة. قــد يكــون املقيــاس 
ــة احلديثــة هــي خرائــط املنحــدرات التــي أنتجتهــا  املطلــوب مــن 1: 20000. األمثل
هيئــة املســح اجليولوجــي األمريكيــة مبقيــاس 1: 24000. تشــير هــذه اخلرائــط إلــى 
النســبة املئويــة ملنحــدر التــالل واجلبــال عــن طريــق رمــز لونــي بحيــث ميكــن إجــراء 

تقييــم لتعريــة التــالل وظــروف االســتقرار.

هنــاك العديــد مــن املعالــم غيــر املرضيــة للخرائــط اجليولوجيــة املعتــادة املنشــورة 
يف معظــم البلــدان؛ ألنــه غالبــاً مــا تؤكــد هــذه اخلرائــط علــى التكوينــات )البركانيــة، 
رواســب األحــواض، إلــخ( بــدالً مــن أنــواع الصخــور املعنيــة. وقــد يكــون للطــن الــذي 
يتكــون مــن مــادة حبيبــات دقيقــة وخشــنة تغييــرات عميقــة وســطح أفقــي تــؤدي إلــى 
عواقــب اســتجابة زلزاليــة كبيــرة. مــرة أخــرى، ال يكفــي أن نقــول إن تشــكياًل معينــاً 

يتكــون بشــكل كبيــر مــن احلجــر الرملــي والصخــر الزيتــي دون تعيــن حــدود قــاع.

ــز يف أســتراليا حــل املشــكلة  ــو ســاوث ويل ــة املســح اجليولوجــي لني ــت هيئ حاول
مــن خــالل اإلشــارة إلــى الوحــدات الصخريــة املغطــاة والهادئــة برمــوز مناســبة. بهــذه 
ــز اخلريطــة  ــوم رم ــا يق ــون اخلريطــة الصخــور األساســية، بينم ــة، يحــدد ل الطريق
بتمييــز نــوع احلمــل الزائــد. يف نيوزيلنــدا، ينتــج مكتــب التربــة التابــع إلدارة البحــث 
العلمــي والصناعــي خرائــط لنــوع التربــة ميكــن قراءتهــا باالقتــران مــع اخلرائــط 
اجليولوجيــة القياســية. يف واليــة نيــو إنغالنــد بالواليــات املتحــدة األمريكيــة، حتــدد 

سلســلة مــن اخلرائــط حجــر األســاس وأخــرى للرواســب اجلليديــة الســطحية.
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نقطــة ضعــف أخــرى هــي نقــص التفاصيــل عنــد رســم خرائــط الظــروف اجلويــة 
ألنــواع الصخــور. قــد يكــون لعمــق التجويــة أهميــة كبيــرة يف تقديــر اســتجابة األرض 

حلركــة الزلــزال القويــة.

بالطريقــة نفســها، فــإن مواقــع التعــرض غيــر احملجــوب للصخــور األساســية 
تســتحق التخطيــط علــى اخلرائــط اجليولوجيــة األساســية بحيــث ميكــن إعــادة 
النظــر يف هــذه النتــوءات بســرعة عنــد احلاجــة إلــى إجــراء حتقيقــات مفصلــة.

غالبــاً مــا تتطلــب الرواســب الطينيــة تقســيماً فرعّيــاً، يتناســب مــع املقيــاس 
املســتخدم )علــى ســبيل املثــال 1: 250.000( يظهــر الســهول الفيضيــة، ورواســب 
البحيــرة، والتربــة، والتربــة املتبقيــة، ومــا إلــى ذلــك. بهــذه الطريقــة، ميكــن حتديــد 
أجــزاء مــن ترســبات ســطحية معينــة، تتكــون مــن مــادة دقيقــة احلبيبــات مــع قنــوات 

تدفــق مضفــرة مــن مــادة خشــنة، مــن اخلريطــة.

يســتمر اجلــدل احلــادُّ حــول مــا إذا كانــت اخلرائــط اجليولوجيــة يجــب أن 
تســلّط الضــوء علــى املعالــم التفســيرية أو تقتصــر علــى املالحظــات املباشــرة لعلمــاء 
بالضــرورة،  التفســيرية،  اجليولوجيــة  اخلرائــط  حتــوي  امليدانيــن.  اجليولوجيــا 
علــى االســتدالالت الشــخصية التــي قــد يكــون لهــا عواقــب وخيمــة علــى التخطيــط 
والتطويــر. الرســم التوضيحــي هــو إنشــاء اخلرائــط التــي تُظهــر األخطــاء املصنفــة 

ــطة. ــر نَِش ــطة أو غي ــا نَِش ــى أنه عل
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احملاكـــــــاة احلاســــــوبية. 3

التطــور التخيلــي األخيــر هــو اســتخدام أجهزة احلاســوب حلســاب ورســم خرائط 
املخاطــر التنبؤيــة. مبجــرد معرفــة معالــم التحكــم يف اخلطــر، ميكــن دمجهــا يف شــكل 
ــي  ــد. ويشــكل البرنامــج اإلطــار الهيكل ــى األب ــي وبرمجتهــا مــرة واحــدة وإل رياضيات
للمخاطــر احملــددة )اهتــزاز األرض، تســونامي، الفيضانــات، إلــخ( التــي يجــب أن 

تعلــق عليهــا قيــم محــددة حلــاالت معينــة يف الســؤال.

ــة؛ يف  ــوارث التاريخي ــاج الك ــم يتمكــن مــن إعــادة إنت ــا ل ــع م ــل النف البرنامــج قلي
املمارســة العمليــة، يســتخدمها الختبــار مــا إذا كانــت املعالــم املبرمجــة قــد جــرى 

اختيارهــا ودمجهــا بشــكل صحيــح.

ببســاطة عــن طريــق التجربــة واخلطــأ، يتــم تعديــل املعامالت واملؤشــرات املجانية 
يف البرنامــج حتــى يتــم إعــادة إنتــاج احلــدث التاريخــي عــن كثــب بواســطة البرنامــج. 
عندهــا فقــط يكــون مــن املفيــد اســتخدام البرنامــج ملعايــر التنبــؤ بخريطــة املخاطــر 
لكارثــة مســتقبلية. ميكــن بعــد ذلــك تســتخدم هــذه اخلرائــط بحكمــة للتخطيــط 

االســتقصائي واملراقبــة.

· النمـــــــــــــو الســــــــــــكاني واألولويـــــــــــــات	
إّن اخلطــر اجليولوجــي هــو دالــة قويــة للكثافــة الســكانية؛ كان عــدد ســكان 
ســانت بييــر مارتينيــك الفرنســية 30000 يتركــزون يف منطقــة صغيــرة عندمــا جــرى 
تدميرهــا يف عــام 1902. عــالوة علــى ذلــك، مــن الضــروري يف حتديــد أولويــات 

ــو الســكاني. ــدل النم ــة ملع ــرات موثوق ــى تقدي ــم احلصــول عل ــؤ والتحك التنب
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لتقديــر املخاطــر اجليولوجيــة، يكــون مفهــوم متوســط املنطقــة احلضريــة مفيــداً. 
ميكــن تخصيــص منطقــة ثابتــة مــن األراضــي الصاحلــة لالســتخدام ومزيــج متوســط 
مــن املســاكن واالســتخدام الصناعــي للمقاطعــة. يف الدراســات الدميوغرافيــة، يقاس 
عــدد الســكان يف منطقــة الدراســة علــى أنهــا عــدد ســنوات الفــرد (Py)، التــي تُعــّرف 

علــى أنهــا متوســط عــدد الســكان يف املنطقــة احلضريــة لــكل عقــد.

أنقاض مدينة سانت بيير، مارتينيك، يف مايو 1903. لقد ُدّمرت املدينة بسبب االنهيار اجلليدي يف 8 مايو 
1902. ميكن رؤية جبل بلييه، مع القبة وقمة اجلبل يف اخللفية.
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ــة يف  ــة، ســينعكس معــدل النمــو االقتصــادي ملنطقــة حضري ــدول الصناعي يف ال
كثيــر مــن احلــاالت بشــكل رئيســي مــن خــالل زيــادة أو انخفــاض عــدد الســكان. ألن 
التدابيــر املتخــذة حاليــاً للســيطرة علــى الكــوارث اجليولوجيــة أكثــر قيمــة علــى مــدى 
العقــود القادمــة مــن تدابيــر التحكــم املســتقبلية، وبالتالــي فــإن عامــل اخلصــم الــذي 

يأخــذ يف االعتبــار فائــدة التدابيــر الفوريــة يدخــل أيضــاً يف االعتبــار.

إن عوامــل الترجيــح هــذه اعتباطيــة إلــى حــٍد مــا ولكــن ميكــن التعبيــر عنهــا 
بعامــل يســمى املنفعــة الفوريــة (IB). قــد نقــوم بعــد ذلــك بتصنيــف املناطــق احلضريــة 
التــي جــرى تطويرهــا بالكامــل يف الزمــن احلالــي مــع فائــدة فوريــة بقيمــة صفــر؛ ألن 
ــل املخاطــر مــن  ــاء يف املواقــع اخلطــرة أو لتقلي ــاً لتجنــب البن الزمــن قــد فــات حالي

خــالل قوانــن البنــاء.

يف الواقــع، قيمــة (IB) ليســت صفــراً متامــاً ألن املبانــي القدميــة يجــري اســتبدال 
ــن  ــي م ــارات الت ــاك بعــض اخلي ــون هن ــا تك ــا باســتمرار وعــادة م ــدة به أخــرى جدي
شــأنها أن تقلــل مــن خطــر اخلســارة؛ وبالتالــي، عــادًة مــا حتــدد قيمــة احلــد األدنــى 
للمقيــاس لـــ IB = 1. ثــم حُتســب قيــم مقيــاس (IB) األعلــى مــن معــدل النمــو املتوقــع 

مخصومــاً بنســبة مناســبة للقيمــة احلاليــة.

ميكــن بعــد ذلــك النظــر يف كل منطقــة حضريــة مــن ناحيــة قائمــة املخاطــر 
اجليولوجيــة، مــن اهتــزاز الــزالزل (ES) إلــى تدهــور امليــاه اجلوفيــة (GWD). كل 
مشــكلة جيولوجيــة يجــب أن تقــاس مــن ناحيــة اخلطــورة لتلــك املنطقــة. )بالطبــع، قــد 
تختلــف الشــدة داخــل املنطقــة وســيتطلب أخــذ املتوســط( عــادة مــا يجــري اعتمــاد 
مقيــاس الشــدة النســبية )أو املخاطــر( )الــذي ميتــد مــن صفــر إلــى ثالثــة، علــى 

ــي. ــاس احتمال ــال(، ولكــن ميكــن اســتخدام مقي ســبيل املث
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· أولويـــــة اخلطـــــــــــــر	
إن األولويــة التــي يجــب إعطاؤهــا للعمــل علــى التخفيــف من املخاطــر اجليولوجية 
علــى مقاطعــة أو مدينــة بكاملهــا قد نســميها أولوية اخلطــر (HP). من ناحية العوامل 

التــي جــرى إدخالهــا بالفعــل، نحصــل علــى أولويــة اخلطر عن طريــق العالقة:

HP=GS x IB x PY

حيث إن:

(HP): أولوية اخلطر.

 (GS): عامل ترجيح إجمالي إضايف يسمى الشدة اجليولوجية.

 (IB): املنفعة الفورية.

 (Py): عدد سنوات الفرد.

ة، إال أن  كمــا نــرى مــع أن املنطقــة قــد تواجــه مشــكلة مخاطــر جيولوجيــة حــادَّ
اإلحلــاح يف تخصيــص املــوارد قــد يكــون منخفضــاً إذا كانــت املنطقــة قــد جــرى 

تطويرهــا بالكامــل بالفعــل أو إذا كانــت ذات كثافــة ســكانية منخفضــة.

· قـــــــــــرارات متعـــددة التخصصات	
 لقــد جــرى اقتــراح تدابيــر للســيطرة علــى االنهيــارات األرضيــة وتغيــرات ســطح 
األرض والتخفيــف مــن حدتهــا، وجــرى اختبــار بعــض هــذه التدابيــر يف امليــدان. ومــع 
ذلــك، يجــب التأكيــد علــى أن الســيطرة غالبــاً مــا تؤثــر يف الوضــع اجليولوجــي نفســه 

والنتيجــة ليســت واضحــة املعالــم. 
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النهج  أن  هو  واضح  هو  ما  املعالم.  واضحة  رياضياتية  صيغ  توجد  ال  طبعاً 
الشامل لألخطار اجليولوجية التي تدرس فيها األنظمة املتفاعلة معاً من املرجح أن 
يعطي فائدة مرضية للمجتمع أكثر من نهج الوجبات اجلزئية يف السنوات املاضية.

رمبــا تكــون املشــكلة األكثــر اســتعصاًء علــى احلــل هــي املوازنــة بــن إحلــاح الفائدة 
علــى املجتمــع. مثــاًل يف حــادث هبــوط األرض؛ يف بعــض األحيــان، تعتبر تكلفة تســوية 

التربــة، علــى املــدى الطويــل، أقــل أهميــة مــن التنميــة الصناعية قصيــرة املدى.

· فـــــــــــرق التفتيــــــــــش	
للمخاطــر  مناســبة  مواصفــات  علــى  للحصــول  أنــه  مفــاده  افتــراض  يوجــد 
اجليولوجيــة، يلــزم تقــدمي مســاهمات مــن العديــد من التخصصات. قليــل من األفراد 
مؤهلــن إلجــراء تقييــم كامــل للمخاطــر. يجــب أن تُســتمد املعرفــة مــن اجليولوجيــا 
ــا والهندســة وتخطيــط اســتخدام األراضــي واإلحصــاءات  ــاء واجلغرافي واجليوفيزي

وبرمجــة احلاســوب.

مبــرور الزمــن، قــد تقــوم الدراســات متعــددة التخصصــات يف اجلامعــات بتدريــب 
ــة. يف الوقــت  ــوارث الطبيعي ــل املســبق والالحــق للك املتخصصــن يف كل مــن التحلي
احلاضــر، فــإن أفضــل فحــص ضــد الــرأي غيــر املطلــع خــارج مجــال االختصــاص هــو 

االعتمــاد بشــكل عــامٍّ علــى قــرارات املجموعــة.

· ما الذي يشــــكل خدمــــــــة حتذيــــر جيـــدة؟	
مــع وجــود منتــج ملمــوس خلدمــة التحذيــر مــن الفيضانــات - وهــو التحذيــر 
الــذي يتــم نشــره للجمهــور ووســائل اإلعــالم ووكاالت االســتجابة - فــإن اخلدمــة 
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نفســها تعتمــد يف الواقــع علــى العديــد مــن األجــزاء املكونــة. تعتبــر هــذه بشــكل 
أساســي علــى النحــو اآلتــي: 

االكتشــاف: هــو القــدرة علــى اكتشــاف فتــرات احتمــال حــدوث انهيــارات أرضيــة . 1
التنبــؤ  خدمــات  أو  الطقــس  رادار  باســتخدام  املثــال،  ســبيل  )علــى  محتملــة 

ومقاييــس املطــر(.

املعاكــس يف مناطــق خطــر . 2 الطقــس  آثــار  القــدرة علــى تفســير  التنبــؤ: هــو 
االنهيــارات األرضيــة )علــى ســبيل املثــال، تنبــؤات الســيناريوهات املعــدة مســبًقا 

وأنظمــة النمذجــة(.

التحذيــر: هــو تفســير التنبــؤ إلــى رســالة ذات صلــة محلّيــاً ونشــر هــذه الرســائل . 3
ــال، أنظمــة نشــر الرســائل  ــى ســبيل املث ــوات واســعة النطــاق )عل مــن خــالل قن

التلقائيــة، والبــث اإلعالمــي، ومتثيــل التحذيــرات عبــر اإلنترنــت(.

االســتجابة: هــي قــدرة املعرضــن للخطــر والذيــن يدعمونهــم )علــى ســبيل املثال، . 4
ــر  ــد تلقــي حتذي ــا عن ــة واالســتعداد له ــارات األرضي ــى فهــم االنهي الشــرطة( عل
ــال، حمــالت التوعيــة إلعــالم اجلمهــور وإعدادهــم، وتخطيــط  ــى ســبيل املث )عل

االســتجابة لالنهيــارات األرضيــة(.
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نظام اإلنذار املبكر يف انهيار أرضي وينكلغرات Winkelgrat مجهز مبقاييس متدد أوتوماتيكية )يسار( 
وإشارة مرور إلغالق الطريق )مين(.
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الفيضــــــانـــــــــات
الفيضــان Flood ببســاطة هــو ظاهــرة طبيعيــة متامــاً حتــدث عندمــا يرتفــع 
جســم مائــي )نهــر أو بحــر بدرجــة كبيــرة( ليفيــض فــوق األرض التــي ال تغمرهــا 
امليــاه يف العــادة. يف الوقــت نفســه، يعــد الفيضــان ظاهــرة معقــدة جــّداً تربــط البيئــة 

الطبيعيــة والنــاس واألنظمــة االجتماعيــة ملنظمتهــم. 

مثل:  التحتية،  بالبنية  وتضر  البشرية،  األرواح  يف  خسائر  الفيضانات  تسبب 
احملاصيل  فقدان  بسبب  الزراعية  باإلنتاجية  وتضر  واملباني،  واجلسور  الطرقات 
وتآكل التربة. تتطلب اإلغاثة يف حاالت الكوارث الناجمة عن الفيضانات يف كثير 
املزيد من  لوجود  فنظراً  املخاطر،  االتصال من  ويزيد  هائاًل.  األحيان متوياًل  من 
الروابط بن عناصر النظم الطبيعية واالجتماعية والتكنولوجية، فإن هذه األنظمة 

تطور أمناطاً غير متوقعة من االتصاالت التي جتعل انهيارها أكثر احتمالية.

لقــد شــهدنا العديــَد مــن كــوارث الفيضانــات املدمــرة. فقــد تســببت الفيضانــات 
األوروبيــة يف عــام 2002 يف أضــرار تزيــد علــى 7 بليــون يــورو. وتســبب إعصــار 
كاترينــا يف حــدوث فيضانــات يف عــام 2005 كانــت أكثــر الكــوارث الطبيعيــة تكلفــة، 
فضــاًل عــن كونهــا واحــدة مــن أكثــر خمــس كــوارث دمويــة يف تاريــخ الواليــات املتحــدة 
األمريكيــة. حيــث فقــد مــا ال يقــل عــن 1836 شــخصاً حياتهــم يف اإلعصــار الفعلــي 
ر إجمالــي األضــرار التــي حلقــت باملمتلــكات بنحــو 81  ــِدّ والفيضانــات الالحقــة؛ وُق
بليــون دوالر أمريكــي. يف يونيــو مــن عــام 2006، اختفى شــمال شــرق بنغالديش حتت 
وطــأة الفيضانــات املوســمية حيــث غمــرت األمطــار املنطقــة. وامتــدت الفيضانــات 
عبــر مئــات الكيلومتــرات مــن أرض بينــدري قبــل شــهر وغمــرت ثلثــي أراضــي البــالد.
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تســبب هطول املطر الغزير عام 1993 بحدوث فيضانات يف وســط غرب أمريكا، وقد تســببت هذه الفيضانات 
بخسائر حجمها 12 بليون دوالر.

كان إعصــار موراكــوت عــام 2009 هــو أعنــف إعصــار ضــرب تايــوان يف التاريــخ 
املســجل. وتســبب يف أضــرار كارثيــة يف تايــوان، ممــا أســفر عــن مقتــل 461 شــخصاً 
وفقــدان 192 آخريــن، وخســائر تقــدر بنحــو 3.3 بليــون دوالر أمريكــي. أنتجــت 
العاصفــة كميــات هائلــة مــن األمطــار، بلغــت ذروتهــا عنــد 2777 ملــم. تســببت كميــة 
األمطــار الغزيــرة يف حــدوث انهيــارات طينيــة هائلــة وفيضانــات شــديدة يف جميــع 
أنحــاء جنــوب تايــوان. دفــن االنهيــار الطينــي بلــدة شــياولن بكاملهــا، ممــا أســفر عــن 

مقتــل مــا يقــدر بنحــو 500 شــخص.
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تواجه كل واحدة من مناطق الضفاف )التي تقع على النهر أو البحر( مخاطر فيضانات مختلفة.

كمــا بــدأت فيضانــات الصــن عــام 2010 يف أوائــل مايــو. وقــد بلــغ إجمالــي 
عــدد القتلــى حتــى 5 أغســطس 2507. تأثــر أكثــر مــن 305 مليــون شــخص يف 28 
مقاطعــة وبلديــة ومنطقــة، يف حــن مت إجــالء مــا ال يقــل عــن 12 مليــون شــخص 
ــد  ــل أغســطس، وق ــول أوائ ــة بحل ــارات األرضي ــات واالنهي بســبب مخاطــر الفيضان
ارتفــع عــدد قتلــى الفيضانــات إلــى 3000. وكان مــا يقــرب مــن 20 مليــون شــخص 

ــل أغســطس.  ــول أوائ ــات بحل قــد تضــرروا مــن الفيضان
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ــث  ــر الســند، حي ــر يف وادي نه ــة يف اجتــاه مجــرى النه وتســتعد املناطــق الواقع
يعيــش معظــم ســكان باكســتان البالــغ عددهــم 162 مليــون نســمة، للفيضانــات التــي 

قــد تلحــق الضــرر باحملاصيــل.

امليــاه حتــت األرض. تتدفــق ميــاه األمطــار إلــى أســفل عبــر التربــة، لتصــل يف النهايــة إلــى امليــاه اجلوفيــة. 
تتدفــق امليــاه اجلوفيــة أفقّيــًا، ولكــن إذا اســتمر املطــر، فلــن تتمكــن مــن إزالــة امليــاه بالســرعة الكافيــة، ويرتفــع 

منســوب امليــاه اجلوفيــة.
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· مشــــكلة الفيضانــــــات العامليــــــــــة	
ــة الســهلة بســبب الفجــوات  ــس باملُهمَّ ــة لي ــات العاملي ــم مشــكلة الفيضان إن تقيي
وأوجــه القصــور العديــدة يف اإلحصــاء، واجلــودة املتغيــرة جــّداً للبيانــات املتاحــة، 
ومشــكالت مقارنــة آثــار الفيضانــات عبــر طيــف التنميــة االجتماعيــة واالقتصاديــة 

الواســع.

معظــم املعلومــات التــي ســنقدمها هنــا مأخــوذة مــن مرصــد دارمتــاوث لبيانــات 
بيانــات  وقاعــدة  أملانيــا،  يف    Dartmouth Flood Data Observatory الفيضانــات 
أحــداث الطــوارئ EM-DAT التابعــة ملركــز األبحــاث حــول وبائيــات الكــوارث  يف 
بلجيــكا و Munich Re NatCatSERVICE قاعــدة بيانــات ميونــخ علــى اإلنترنــت.

تُظهــر ســجالت الفتــرة الزمنيــة األطــول )التــي تعــود إلــى عــام 1900، مــع أنهــا 
أكثــر موثوقيــة بعــد عــام 1950( حركــة تصاعديــة ال هــوادة فيهــا يف عــدد الكــوارث 

الطبيعيــة وتأثيرهــا البشــري واالقتصــادي. 
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الكوارث الطبيعية الكبرى بن عامي 1950-2007.      يشير اللون األسود إلى عدد وتأثيرات كوارث الفيضانات.

من املقلق أن مخاطر الكوارث وآثارها كانت تتزايد خالل فترة النمو االقتصادي 
ــر مــن الفائــض االقتصــادي  ــع نســبة أكب ــى اجلانــب اجليــد، ميكــن توزي العاملــي. عل
بشــكل أفضــل للتخفيــف مــن املخاطــر املتزايــدة للكــوارث. لكــن علــى اجلانــب الســيئ، 
مــن املمكــن أن تكــون مســارات التنميــة هــي نفســها التــي تخلــق املشــكلة مثــل: زيــادة 
املخاطــر )علــى ســبيل املثــال مــن خــالل تغيــر املنــاخ العاملــي والتدهــور البيئــي(، أو 

الضعــف البشــري )مــن خــالل فقــر الدخــل والتهميــش السياســي(، أو كليهمــا.
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الكوارث الطبيعية الكبرى 1950-2007: النسبة املئوية للتوزيع يف جميع أنحاء العالم.

مــن أجــل إدخــال كارثــة يف قاعــدة البيانــات، يجــب اســتيفاء معيــار واحــد علــى 
ــغ 100  ــر؛ أو أبل ــل 10 أشــخاص أو أكث ــالغ عــن مقت ــة: اإلب ــر اآلتي األقــل مــن املعايي
شــخص عــن تضررهــم؛ ووجــود دعــوة للمســاعدة الدوليــة؛ وإعــالن حالــة الطــوارئ.
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عدد كوارث الفيضانات بن عامي 1950-2010 عاملّيًا.

وفــاة  تكــون  قــد  مباشــرة.  وغيــر  مباشــرة  بالفيضانــات  املتعلقــة  األضــرار 
األشــخاص واحليوانــات، واألضــرار التــي حلقــت باملنــازل واملمتلــكات واحملاصيــل 
القائمــة، واألضــرار التــي حلقــت بالبنيــة التحتيــة املاديــة، ومــا إلــى ذلــك، نتيجــة 
مباشــرة للفيضانــات. قــد تكــون اآلثــار األخــرى، مثــل التغييــر يف النظــام البيئــي أو 

انتشــار األمــراض، أضــراراً غيــر مباشــرة بســبب الفيضانــات.
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إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن كوارث الفيضانات بن عامي 1950-2010 عاملّيًا.

يف جميــع أنحــاء العالــم، تتســبب الفيضانــات يف حــدوث أضــرار كبيــرة عامــاً بعــد 
عــام. وفًقــا للمعلومــات وإحصــاءات منظمــة الصليــب األحمــر الدوليــة، بلــغ متوســط 
عــدد األشــخاص الذيــن عانــوا أضــراَر الفيضانــات خــالل الفتــرة مــن 1973 إلــى 

1997 أكثــر مــن 66 مليــون شــخص ســنوّياً.

ــزالزل  ــك ال ــة )مبــا يف ذل ــوارث الطبيعي ــات أســوأ الك ــل الفيضان ــا يجع وهــذا م
واجلفــاف(. بلــغ متوســط عــدد األشــخاص املتضرريــن مــن الفيضانــات علــى مــدى 
فتــرة الســنوات اخلمــس مــن عــام 1973 حتــى عــام 1977 19 مليونــاً وارتفــع بشــكل 
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حــادٍّ إلــى 111 مليونــاً يف الفتــرة مــن عــام 1988 حتــى عــام 1992 ومــا زال كذلــك إلــى 
131 مليونــاً يف فتــرة الســنوات اخلمــس مــن 1993 إلــى 1997. حيــث جــرى تســجيل 
متوســط عــدد القتلــى ســنوّياً بنحــو 7000 شــخص علــى مــدار اخلمســة وعشــرين 

عامــاً املاضيــة. يف عــام 1998 وحــده، يقــال إّن هــذا الرقــم اقتــرب مــن 30000.

العدد اإلجمالي لألشخاص املتضررين من كوارث الفيضانات بن عامي 1950-2010 عاملّيًا.

جــرى تقــدمي تصنيــف للفيضانــات يف اجلــدول اآلتــي مــع تقديرات تكــرار حدوثها 
للفتــرة مــا بــن 1985 و2009. يُعــزى أكثــر مــن 90 % مــن الفيضانــات إلــى عمليــات 

جويــة، حيــث تســهم األنــواع الهيدرولوجيــة يف نحــو 5 % فقــط مــن األحــداث.
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جـــــدول بأنـــــــــــواع الفيضـــــــانات وتكرارهـــــــــا بن عامــــــــي 1885 - 2009.

تكرر رقـــمالنــــــــــــــــــوع
مجموع الصنف )%()%(

471.341.34حتطم السد / فشل السدبفعــــــــــــل اإلنسان

حـــــــــدث طبيعي
20.060.14 متعلق بانهيار ثلجي

10.03 انزالق
20.06 انفجار فيضان 

الهيدرولوجيــــــا
842.404.97مطر فوق الثلج

601.72ذوبان اجلليد
300.86 تكسر الثلج

جويــــــــــــــــــــــة

2978.4992.40أمطار غزيرة مؤقت
190.54إعصار موجي

223563.89مطر غزير
2808.00 مطر موسمي

270.77مطر مؤقت
3489.95إعصار استوائي

260.74إعصار مدارّي

أخــــــــــــــرى
40.111.14عرام العواصف

361.03غير محدد

3498100املجمـــــــــــــوع
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تقديــرات األضــرار الناجمــة عــن الفيضانــات الــواردة هنــا هــي تقديــرات باملعنــى 
اخلالــص للكلمــة. مــن الصعــب جــّداً حســاب الضــرر الناجــم عــن الفيضانــات مــن 
حيــث القيــم العدديــة بســبب تغطيتهــا اإلقليميــة الواســعة وأيضــاً بســبب حقيقــة أن 
الكثيــر مــن الضــرر )علــى ســبيل املثــال، الضــرر البيئــي، واأللــم البشــري، واملعانــاة، 
والوفيــات، والضيــق( ال ميكــن أن يكــون مباشــراً معبــراً عنهــا مــن ناحيــة القيــم 

النقديــة.

تشــكل الفيضانــات أحــد أهــم أجــزاء الكــوارث الطبيعيــة يف العالــم اليــوم، وهنــاك 
اجتــاه متزايــد يف األضــرار والوفيــات الناجمــة عنهــا. لطاملــا كانت كــوارث الفيضانات 
التــي ظهــرت بوضــوح خــالل األلفيــة الثانيــة جــزءاً مــن التجربــة اإلنســانية. وســوف 
ــر انتشــاراً  ــزال مدمــرة وهــي أكث ــة. ال ت ــة الثالث ــى هــذا النحــو يف األلفي تســتمر عل

وضــرراً حاليــاً ممــا كانــت عليــه يف املاضــي.
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إجمالي األضرار املقدرة )بالدوالر األمريكي( الناجمة عن كوارث الفيضانات بن عامي 1950-2010 عاملّيًا.

· الفيضانــــــــات وتغير امُلنـــــــــــاخ	
تتميــز بدايــة األلفيــة الثالثــة بتغييــر كبيــر وواســع النطــاق املعــروف باســم التغييــر 
العاملــي، وهــو يشــمل مجموعــة كاملــة مــن القضايــا والتفاعــالت العامليــة املتعلقــة 
بالتغيــرات الطبيعيــة التــي مــن صنــع اإلنســان يف بيئــة األرض. يُعــّرف القانــون 
األمريكــي ألبحــاث التغيــر العاملــي لعــام 1990 بأنــه )تغييــرات يف البيئــة العامليــة 
ــاه  ــوارد املي ــة األرض، واحمليطــات أو م ــاخ، وإنتاجي ــرات يف املن ــك التغي - مبــا يف ذل
ــر مــن قــدرة  ــي قــد تغي ــة - الت ــاء الغــالف اجلــوي، واألنظمــة البيئي األخــرى، وكيمي

األرض علــى اســتدامة احليــاة(.
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قد تصير الفيضانات أمرًا شائعًا يف دولة مثل بنغالديش بسبب ارتفاع درجة احلرارة العاملية.

تشــمل قضايــا التغيــر العاملــي الفهــم والتنبــؤ باألســباب واآلثــار واالســتجابات 
احملتملــة ملــا يأتــي: تغيــر املنــاخ علــى املــدى الطويــل واالحتــرار العاملــي؛ والتغيــرات 
علــى  الطبيعيــة  املنــاخ  وتقلبــات  البنفســجية؛  فــوق  واألشــعة  اجلــوي  األوزون  يف 
مــدى الفتــرات الزمنيــة املوســمية إلــى الفتــرات مــا بــن الســنوية. وتشــمل القضايــا 
العامليــة األخــرى ذات الصلــة: التصحــر، وإزالــة الغابــات، وإدارة اســتخدام األراضــي، 

ــوع البيولوجــي. ــة والتن ــى النظــم اإليكولوجي واحلفــاظ عل

ــات  ــت مخاطــر الفيضان ــا كان ــات. لطامل ــا مرتبطــة مباشــرة بالفيضان وهــذه كله
والكوارث جزًءا من تاريخ البشــرية. وســوف تســتمر يف أن تكون كذلك يف املســتقبل. 
يف ســياق التغييــر العاملــي، فهــي جــزء مــن تاريــخ البشــرية بقــدر مــا ميثــل النمــو 
الســكاني، واالســتيطان، والتصنيــع، واحلوســبة ودورات الركــود والتوســع املتكــررة.
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تعتبــر مخاطــر الفيضانــات والكــوارث مكونــاً جوهرّيــاً مــن اخلبــرة الثقافيــة 
املعقــدة. ومخاطــر  الهيــاكل واملمارســات االجتماعيــة  تتجلــى يف  التــي  املتراكمــة 
الفيضانــات متأصلــة يف هــذه الهيــاكل واملمارســات. القضيــة الرئيســية للمجتمــع 
العاملــي اليــوم هــي مــدى إمكانيــة احتــواء مخاطــر الفيضانــات والكــوارث واحلــد 

ــا. منه

تتأثــر الفيضانــات كســمات طبيعيــة أكثــر بالتغيــر املناخــي. والعديــد مــن تأثيــرات 
تقلبــات املنــاخ وتغيــر املنــاخ علــى املجتمــع والبيئــة والنظــم اإليكولوجيــة ناجتــة عــن:

1. التغيرات يف تواتر أو شدة الظواهر املناخية املتطرفة.

2. ارتفاع مستوى سطح البحر.

خلــص تقريــر التقييــم الرابــع للفريــق احلكومــي الدولــي املعنــي بتغيــر املنــاخ 
عــام 2007 إلــى أن العديــد مــن التغييــرات يف الظواهــر املتطرفــة قــد لوحظــت 
منــذ الســبعينيات كجــزء مــن ارتفــاع درجــة حــرارة النظــام املناخــي. وتشــمل: زيــادة 
تواتــر األيــام احلــارة والليالــي احلــارة وموجــات احلــر. وعــدد أقــل مــن األيــام البــاردة 
والليالــي البــاردة والصقيــع؛ واملزيــد مــن أحــداث هطــول األمطــار الغزيــرة؛ وموجــات 
جفــاف أكثــر حــدة وأطــول يف مناطــق أوســع؛ وزيــادة نشــاط األعاصيــر املداريــة 

ــاع مســتوى ســطح البحــر. ــط األطلســي؛ وارتف الشــديدة يف شــمال احملي

وقــد وجــدت األبحــاث املناخيــة احلديثــة أن املطــر يكــون أكثــر كثافــة يف املناطــق 
املمطــرة بالفعــل مــع زيــادة محتــوى بخــار املــاء يف الغــالف اجلــوي. حدثــت التغييــرات 
األخيــرة بشــكل أســرع ممــا توقعتــه بعــض النمــاذج املناخيــة، ممــا يؤكــد أن التغيــرات 
املســتقبلية ميكــن أن تكــون أكثــر حــدة ممــا كان متوقعــاً. باإلضافــة إلــى الزيــادات يف 
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هطــول األمطــار الغزيــرة، فقــد لوحظــت أيضــاً زيــادات يف اجلفاف منذ الســبعينيات. 
ويتســق هــذا مــع االنخفــاض يف متوســط هطــول األمطــار فــوق اليابســة يف بعــض 

نطاقــات خطــوط العــرض.

مــن املتوقــع أن يــؤدي تكثيــف الــدورة الهيدرولوجيــة العامليــة مــع تغيــر املنــاخ إلــى 
مزيــد مــن الزيــادات يف الظواهــر املتطرفــة لهطــول األمطــار، وكالهمــا زيــادة يف 
هطــول األمطــار الغزيــرة يف املناطــق الرطبــة وزيــادة اجلفــاف يف املناطــق اجلافــة. 
بينمــا ال ميكــن إعطــاء تنبــؤات دقيقــة حتــى الوقــت احلالي، تشــير الدراســات احلالية 
إلــى أن معــدالت هطــول األمطــار الغزيــرة قــد تزيــد بنســبة 5-10 % لــكل درجــة مئويــة 

مــن االحتــرار العاملــي، علــى ِغــرار معــدل زيــادة بخــار املــاء يف الغــالف اجلــوي.

الكثافــة الســكانية يف املناطــق الســاحلية واجلــزر أعلــى بثالث مرات من املتوســط 
ــى ارتفــاع أقــل مــن متــر واحــد فــوق  ــاً 160 مليــون شــخص عل العاملــي. يعيــش حالي
مســتوى ســطح البحــر. هــذا يســمح حتــى الرتفــاع بســيط يف مســتوى ســطح البحــر 
أن يكــون لــه عواقــب وخيمــة. قــد تكــون اآلثــار ناجتــة عــن تــآكل الســواحل، وزيــادة 
التعــرض للعواصــف والفيضانــات الناجتــة عنهــا، وتلــوث امليــاه اجلوفيــة عــن طريــق 

تســرب امللــح، وفقــدان األراضــي الرطبــة الســاحلية، وقضايــا أخــرى.

العاملــي لســببن  نتيجــة حتميــة لالحتــرار  البحــر  ارتفــاع مســتوى ســطح  إّن 
رئيســين: متــدد ميــاه احمليــط مــع ارتفــاع درجــة حرارتهــا، وتدفــق امليــاه اإلضافيــة 
إلــى احمليطــات مــن اجلليــد الــذي يــذوب علــى األرض. منــذ عــام 1870، ارتفــع 
مســتوى ســطح البحــر يف العالــم بنحــو 20 ســم. ومتوســط االرتفــاع للفتــرة -1993 
2008 كمــا جــرى قياســه بواســطة القمــر الصناعــي هــو 3.4 ملــم يف العــام، بينمــا 
توقعــت الهيئــة احلكوميــة الدوليــة املعنيــة بتغيــر املنــاخ أفضــل تقديــر يبلــغ 1.9 ملــم 

يف الســنة يف الفتــرة نفســها.
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وبذلــك يكــون االرتفــاع الفعلــي أســرع بنســبة 80 % ممــا توقعتــه النمــاذج. ارتفــاع 
مســتوى ســطح البحــر يف املســتقبل غيــر مؤكــد بدرجــٍة كبيــرٍة. يعود الســبب الرئيســي 
ــة الكبيــرة يف غرينالنــد وأنتاركتيــكا  لعــدم اليقــن إلــى اســتجابة الصفائــح اجلليدي
)القــارة القطبيــة اجلنوبيــة(. سيســتمر مســتوى ســطح البحــر يف االرتفــاع لعــدة 
العامليــة، نظــراً ألن احمليطــات والصفائــح  بعــد اســتقرار درجــة احلــرارة  قــرون 
اجلليديــة تســتغرق زمنــاً طويــاًل لالســتجابة بشــكل كامــل للمنــاخ األكثــر دفئــاً. تســلط 
ــن  ــد م ــر املقي ــي غي ــرار العامل ــة أن االحت ــى حقيق ــرات املســتقبلية الضــوء عل التقدي
احملتمــل أن يرفــع مســتوى ســطح البحــر بعــدة أمتــار يف القــرون القادمــة، ممــا يــؤدي 

إلــى فقــدان العديــد مــن املـُـدن الســاحلية الرئيســية والــدول اجلزريــة بكاملهــا.

ــة  ــة التابع ــة واالجتماعي ــد شــعبة الســكان التابعــة إلدارة الشــؤون االقتصادي تفي
ــغ 6.8  ــم، البال ــة العامــة لــألمم املتحــدة يف عــام 2009 أن عــدد ســكان العال لألمان
ــى 9 باليــن يف عــام 2050.  ــون نســمة يف عــام 2009، مــن املتوقــع أن يصــل إل بلي
ــول  ــون نســمة مــن املتوقــع بحل ــغ عددهــم 2.3 بلي ومعظــم الســكان اإلضافيــن البال
عــام 2050 أن يتركــزوا يف البلــدان الناميــة، التــي مــن املتوقــع أن يرتفــع عــدد ســكانها 

مــن 5.6 بليــون يف عــام 2009 إلــى 7.9 بليــون يف عــام 2050.

ميــر العالــم بأكبــر موجــة منــو ســكاني وحضــري يف التاريــخ. يف عــام 2008، 
وألول مــرة يف التاريــخ، كان أكثــر مــن نصــف ســكان العالــم يعيشــون يف البلــدات 
واملـُـدن. بحلــول عــام 2030، ســيتضخم هــذا الرقــم إلــى مــا يقــرب مــن 5 باليــن، مــع 
تركــز النمــو احلضــري يف إفريقيــا وآســيا. يف حــن أن املـُـدن الضخمــة قد اســتحوذت 
علــى الكثيــر مــن االهتمــام العــام، فــإن معظــم النمــو اجلديــد ســيحدث يف البلــدات 

واملـُـدن األصغــر، التــي لديهــا مــوارد أقــل لالســتجابة حلجــم التغييــر.
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ــة أكثــر مالءمــة حلــل املشــكالت االجتماعيــة  مــن حيــث املبــدأ، تقــدم املـُـدن بيئ
والبيئيــة مــن املناطــق الريفيــة. تتولــد يف املُــدن الوظائــف والدخــل. ومــن خــالل 
احلكــم الرشــيد، ميكنهــا تقــدمي خدمــات التعليــم والرعايــة الصحيــة وغيرهــا بشــكل 
أكثــر كفــاءة مــن املناطــق األقــل كثافــة يف االســتقرار، وذلــك ملجــرد مزاياهــا مــن حيــث 

احلجــم والقــرب. تقــدم املـُـدن أيضــاً فرصــاً للتعبئــة االجتماعيــة ومتكــن املــرأة.

تقــع معظــم ُمــدن العالــم علــى طــول األنهــار والبحيــرات وشــواطئ احمليــط. كانــت 
أولــى عوامــل اجلــذب لهــذه املواقــع كمصــادر للطعــام وميــاه الشــرب. يف زمــن الحــق، 
تضمنــت عوامــل اجلــذب أيضــاً ميــاه الــري والنقــل. ويف الزمــن احلاضــر، يوفــر 
الُقــْرب مــن املــاء أيضــاً توليــد الطاقــة والتجــارة والترفيــه. تعــد ضفــاف األنهــار 
والســهول الفيضيــة أيضــاً جاذبــة للزراعــة واجلمــال وطريقــة للتخلــص مــن النفايــات.

علــى مــدى عــدة آالف مــن الســنن، توغلــت املـُـدن واملســتوطنات والبنيــة التحتيــة 
األخــرى بشــكل متزايــد يف الســهول الفيضيــة. ترتبــط اآلثــار الســلبية لكــوارث 
الفيضانــات ارتباًطــا مباشــراً باالجتاهــات والتغيــرات الســكانية. يتعــرض عــدد أكبــر 

مــن النــاس بشــكل مباشــر إلــى مخاطــر أعلــى محتملــة بســبب الفيضانــات.

عــدد الســكان وتغيــر املنــاخ مرتبطــان ببعضهمــا بعضــاً. يُعــزى معظــم تغيــر املنــاخ 
إلــى التأثيــرات البشــرية. ســيكون لكــوارث الفيضانــات وتغيــر املنــاخ والتفاعــالت 
الســكانية بعــًدا آخــر مــن التعقيــد يف املســتقبل يتمثــل يف هجرات املنــاخ. تتمثل إحدى 
مالحظــات الفريــق احلكومــي الدولــي املعنــي بتغيــر املنــاخ يف أن أكبــر تأثيــر منفــرد 
ــن األشــخاص  ــزوح مالي ــى الهجــرة البشــرية مــع ن ــاخ ميكــن أن يكــون عل ــر املن لتغي
بســبب تــآكل الســواحل والفيضانــات الســاحلية واضطــراب الزراعــة، ومــا إلــى ذلــك.



130
موسوعة العمري يف علوم األرض

االنزالقات واالنهيارات والفيضانات

Al-Amri’s Encyclopedia of Earth Sciences

منذ عام 2007، حاول العديد من احملللن وضع أرقام على التدفقات املستقبلية 
 .)Climate Refugees للمهاجرين بسبب املناخ، يطلق عليهم أحياناً اسم )الجئو املناخ
والتنبؤ األكثر تكراراً هو 200 مليون بحلول عام 2050. لكن التكرار ال يجعل الرقم 
أكثر دقة. احلجة العلمية لتغير املناخ صارت موثوقة بشكل متزايد. كما أّن عواقب 

تغير املناخ على توزيع السكان غير واضحة وال ميكن التنبؤ بها.

ُيترجــم العلــم املتــاح إلــى حقيقــة بســيطة هــي أّن ســكان العالــم اليــوم يف 
مســتوى أعلــى مــن املخاطــر. للكــوارث التــي ســتنقل النــاس دافعان مختلفان:

العمليــات املناخيــة، مثــل: ارتفــاع مســتوى ســطح البحــر، وملوحــة األراضــي . 1
املتزايــدة. امليــاه  ونــدرة  الزراعيــة، والتصحــر، 

أحــداث املخاطــر املناخيــة، مثــل: الفيضانــات والعواصــف واندفــاع البحيــرات . 2
اجلليديــة.

مــن الضــروري مالحظــة أن العوامــل غيــر املناخيــة، مثــل: السياســة احلكوميــة 
والنمــو الســكاني العــام والقــدرة علــى الصمــود علــى مســتوى املجتمع احمللــي للكوارث 
ــاس.  ــا الن ــي يعانيه ــك يســهم يف درجــة الضعــف الت ــة أيضــاً. كل ذل ــة، ُمهمَّ الطبيعي
ــن  ــاس )عــدد األشــخاص الذي ــر( والقي املشــكلة هــي مشــكلة الزمــن )ســرعة التغيي

ســتؤثر فيهــم(.

نشر  بعد  املائية  املوارد  أنظمة  إدارة  املستدامة من  التنمية  تقريب قضايا  جرى 
تقرير جلنة برونتالند )مستقبلنا املشترك(، الذي قدم مفهوم التنمية املستدامة على 
أنه )القدرة على تلبية احتياجات احلاضر، دون املساس باحتياجات أجيال املستقبل(.
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قــد ال تتحقــق هــذه الرؤيــة للتنميــة املســتدامة أبــداً، لكــن مــن الواضــح أنهــا 
هــدف يســتحق الدراســة اجلــادة. هنــاك إدراك متزايــد بــأن تعــرض الســكان والبيئــة 

ــات املســتدامة. ــة للمجتمع ــاد ُمهمَّ ــات أبع للفيضان

ــرة  ــرات كبي ــات تغيي ــادئ االســتدامة إلدارة مخاطــر الفيضان ــق مب ــب تطبي يتطل
ــة املعقــدة بــن  يف األهــداف التــي تســتند إليهــا القــرارات وفهــم العالقــات املتداخل
األوســع  األهــداف  تتمثــل  احلاليــة.  واالجتماعيــة  واالقتصاديــة  البيئيــة  العوامــل 
لتحقيــق االســتدامة يف الســالمة البيئيــة والكفــاءة االقتصاديــة والعدالــة. جانــب 
ــد  ــات هــو حتــدي الزمــن )أي حتدي آخــر مهــم لــإلدارة املســتدامة ملخاطــر الفيضان

العواقــب طويلــة األجــل وحســابها(.

نحــن نفشــل يف توفيــر احلمايــة األساســية مــن الفيضانــات جلــزء كبيــر مــن 
ســكان العالــم، وبالتالــي لســنا يف نقطــة البدايــة مــن حيــث التعامــل مــع احتياجــات 
ــؤ بعواقــب بعيــدة  ــال القادمــة. بالنســبة لبعــض التطــورات، مــن الصعــب التنب األجي
املــدى. اجلانــب الثالــث لســياق إدارة مخاطــر الفيضانــات املســتدامة هــو التغييــر يف 

السياســات اإلجرائيــة )التنفيــذ(.

تتطلــب متابعــة إدارة مخاطــر الفيضانــات املســتدامة مــن خــالل تنفيــذ املشــاريع 
ــة تغييــرات كبيــرة يف كل مــن السياســات  ــر الهيكلي ــول غي ــة واســتخدام احلل الهيكلي
املوضوعيــة واإلجرائيــة. تتضمــن أســئلة السياســة املتنوعــة التــي أثيــرت مــا يأتــي: 

vv كيف ينبغي استخدام طرق وعمليات قرار إدارة مخاطر الفيضانات؟

vv ما الذي يجب أن يكون االعتماد على السوق يف مقابل اآلليات التنظيمية؟
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vv ــح يف ــه اجلمهــور ومجموعــات أصحــاب املصال ــذي يجــب أن يؤدي ــدور ال ومــا ال
ــات؟ ــإدارة مخاطــر الفيضان اتخــاذ القــرارات املتعلقــة ب

تتضمــن إدارة مخاطــر الفيضانــات تفاعــالت معقــدة داخــل وبــن البيئــة الطبيعية 
ــع(.  ــوع واملوق ــة )الن ــة املبني ــل والتصــورات( والبيئ والســكان )اإلجــراءات وردود الفع

مطلــوب تفكيــر مختلــف ملعاجلــة تعقيــد إدارة مخاطــر الفيضانــات.

يقترح الباحثون بقوة تكييف منظور األنظمة العاملية. تستند نظرية النظم إلى 
تعريف النظام - باملعنى األكثر عمومية- على أنه مجموعة من العناصر الهيكلية 
وغير الهيكلية املختلفة التي يتم توصيلها وتنظيمها بطريقة حتقق بعض األهداف 

احملددة من خالل التحكم يف املواد وتوزيعها املوارد والطاقة واملعلومات.

الفكــرة األساســية هــي أن جميــع الكيانــات املعقــدة )البيولوجيــة، واالجتماعيــة، 
ــة، لكــن  ــة مرتبطــة بتفاعــالت قوي ــة، أو غيرهــا( تتكــون مــن عناصــر مختلف والبيئي
النظــام أكبــر مــن مجمــوع أجزائــه. هــذه وجهــة نظــر مختلفــة عــن النمــاذج العلميــة 
التحليليــة التقليديــة القائمــة علــى قانــون اجلمــع للخصائــص األوليــة التــي تــرى الــكل 
مســاوياً ملجمــوع أجزائــه. نظــراً ألن األنظمــة املعقــدة ال تتبــع قانــون اجلمــع، لذلــك 

فإنــه يجــب دراســتها بشــكل مختلــف.

النظــام  عناصــر  بــن  التفاعــالت  علــى  للمشــكالت  املنهجيــة  املقاربــة  تركــز 
وعلــى تأثيــرات هــذه التفاعــالت. تعتــرف نظريــة النظــم بالعوامــل الســببية املتعــددة 
واملترابطــة، وتؤكــد الطابــع الديناميكــي للعمليــات املعنيــة، وتهتم بشــكل خــاصٍّ بكيفية 
تغيــر النظــام مبــرور الزمــن، ســواء أكان ذلــك فيضانــاً أم ســهوالً فيضيــة أم مجتمعــاً 

متأثــراً بالكــوارث.
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عــادة مــا يكــون العــرض التقليــدي خطّيــاً ويفتــرض وجــود عالقــة ســببية وخطيــة 
واحــدة فقــط يف زمــن معــن. يســمح نهــج األنظمــة بأخــذ مجموعــة متنوعــة مــن 
العوامــل والتفاعــالت يف االعتبــار. باســتخدام عــرض األنظمــة، يشــير الباحثــون إلــى 
أن خســائر كارثــة الفيضانــات هــي نتيجــة التفاعــالت بــن ثالثــة أنظمــة وأنظمتهــا 

الفرعيــة العديــدة:

والغــالف . 1 احليــوي،  والغــالف  اجلــوي،  )الغــالف  لــألرض  الطبيعيــة  النظــم   
الصخــري(. والغــالف  املائــي،  والغــالف  اجلليــدي، 

 النظــم البشــرية، مثــل: )الســكان، والثقافــة، والتكنولوجيــا، والطبقــة االجتماعية، . 2
واالقتصاد والسياســة(.

 األنظمــة املشــيدة، مثــل: )املبانــي، والطــرق، واجلســور، والبنيــة التحتيــة العامــة، . 3
واإلسكان(.

جميــع األنظمــة الكاملــة والفرعيــة ديناميكيــة وتنطــوي علــى تفاعــالت مســتمرة 
بــن األنظمــة واألنظمــة الفرعيــة وفيمــا بينهــا. لقــد صــارت جميــع األنظمــة البشــرية 
واملنشــأة وبعــض األنظمــة املاديــة املتأثــرة بالبشــر أكثــر تعقيــداً مبــرور الزمــن. هــذا 
التعقيــد هــو مــا يجعــل مشــكالت كارثــة الفيضانــات صعبة احلــل. إن الزيادة يف حجم 

وتعقيــد األنظمــة املختلفــة هــو مــا يتســبب يف زيــادة التعــرض خلســائر الكــوارث.

ــة  ــة املبني ــرات يف البيئ ــص الســكان والتغي ــرات يف حجــم وخصائ تتفاعــل التغيي
مــع األنظمــة املاديــة املتغيــرة لتوليــد التعــرض املســتقبلي وحتديــد خســائر الكــوارث 
املســتقبلية. لقــد صــار العالــم معقــداً ومترابطــاً بشــكل متزايــد، ممــا يســاعد علــى 

زيــادة خســائر الكــوارث.
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املكــون األول لنمــوذج التعقيــد هــو أن مشــكالت إدارة مخاطــر الفيضانــات يف 
املســتقبل ســتكون أكثــر تعقيــداً. تعقيــد املجــال آخــذ يف االزديــاد. حيــث إّن املزيــد مــن 
النمــو الســكاني وتغيــر املنــاخ واملتطلبــات التنظيميــة هــي بعــض العوامــل التــي تزيــد 

مــن تعقيــد مشــكالت إدارة مخاطــر الفيضانــات.

غالبــاً مــا يُنظــر إلــى اســتراتيجيات إدارة مخاطــر الفيضانــات علــى أنهــا قصيــرة 
النظــر جــّداً )عمــر تصميــم الســدود، واحلواجــز، ومــا إلــى ذلــك(. يجــب رفــض 
ــا  ــات املخطــط له ــدى واســتبدال خطــط إدارة مخاطــر الفيضان ــر امل ــر قصي التفكي
علــى نطاقــات زمنيــة أطــول، وذلــك مــن أجــل مراعــاة احتياجــات األجيــال القادمــة.

التخطيــط علــى مــدى آفــاق زمنيــة أطــول يوســع النطــاق املكانــي. إذا كانــت املوارد 
املخصصــة إلدارة مخاطــر الفيضانــات غيــر كافيــة داخــل املنطقــة املتأثــرة، فيجــب 
النظــر يف التحويــل مــن املناطــق املجــاورة. يــؤدي توســيع النطاقــات الزمنيــة واملكانيــة 
ــات  ــات إدارة مخاطــر الفيضان ــر عملي ــة اتخــاذ القــرار. تؤث ــد عملي ــادة تعقي ــى زي إل
واســعة النطــاق يف العديــد مــن أصحــاب املصلحــة. لذلــك يجــب النظــر بجديــة يف 

اآلثــار البيئيــة واالجتماعيــة حللــول إدارة مخاطــر الفيضانــات املعقــدة.

املكــون الثانــي لنمــوذج التعقيــد هــو الزيــادة الســريعة يف قــوة معاجلــة أجهــزة 
احلاســوب. منــذ اخلمســينيات مــن القــرن املاضــي، منــا اســتخدام أجهــزة احلاســوب 
يف إدارة املــوارد املائيــة بشــكل مطــرد. كمــا انتقلــت أجهــزة احلاســوب مــن معاجلــة 
البيانــات، مــن خــالل مكتــب املســتخدم إلــى معاجلــة املعلومــات واملعرفــة. ولــم يعــد 
ُمهّمــاً بعــد الوقــت احلالــي مــا إذا كان املــورد يتخــذ شــكل حاســوب محمــول أو محطــة 
عمل متعددة املعاجلات على ســطح املكتب. املُهمُّ هو أن يُســتخدم احلاســوب كشــريك 
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ــة. العامــل الرئيســي املســؤول عــن  ــر فعالي ــات بشــكل أكث يف إدارة مخاطــر الفيضان
إشــراك أجهــزة احلاســوب يف عمليــات صنــع القــرار بشــأن مخاطــر الفيضانــات هــو 
معاجلــة املعلومــات باعتبارهــا املــورد االقتصــادي الســادس )إلــى جانــب األشــخاص 

واآلالت واملــال واملــواد واإلدارة(.

املكــون الثالــث لنمــوذج التعقيــد هــو تقليــل تعقيــد أدوات النظــم املعاصــرة. كان 
أهــم تقــدم أُحــرز يف مجــال اإلدارة يف القــرن املاضــي هــو إدخــال حتليــل النظــم. 
وميكــن تعريــف حتليــل األنظمــة هنــا علــى أنهــا نهــج لتمثيــل مشــكالت اإلدارة املعقــدة 

باســتخدام مجموعــة مــن تقنيــات التخطيــط والتصميــم الرياضياتــي.

ميكــن بعــد ذلــك إيجــاد احللــول النظريــة للمشــكالت باســتخدام احلاســوب. 
تتضمــن تقنيــات حتليــل األنظمــة، التــي يطلــق عليهــا غالبــاً )أبحــاث العمليــات( 
التحكــم  )علــم  و   Management Science اإلدارة(  )علــم  و   Operations Research

اآللــي( Cybernetics، تقنيــات احملــاكاة والتحســن التــي ميكــن اســتخدامها يف دورة 
إدارة مخاطــر الفيضانــات ذات املراحــل األربــع.

يُعــّد حتليــل النظــم واعــداً بشــكل خــاصٍّ عنــد اســتخدام املــوارد النــادرة بشــكل 
ــال. تعتبــر مشــكالت تخصيــص املــوارد شــائعة جــّداً يف مجــال إدارة مخاطــر  فعَّ
الفيضانــات، وتؤثــر يف كل مــن البلــدان املتقدمــة والناميــة، التــي تواجــه اليــوم ضغوطاً 

متزايــدة الســتخدام مواردهــا بكفــاءة.
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· مخاطـــــــــــــر الفيضـــــــــــــانات	
الفيضانــات(  )مخاطــر  و  )الطوفــان(  و  )الفيضانــات(  مصطلحــات  تشــمل 
ــن  ــد م ــن العدي ــن ب ــن الظواهــر. م ــان( مجموعــة واســعة جــّداً م و)مخاطــر الطوف
التعريفــات للفيضانــات التــي ال تتضمــن فقــط مفاهيــم اإلغراق وأضــرار الفيضانات، 
لكننــا ســنعتمد التعريــف الــذي قدمــه الباحــث وارد Ward بــأن الفيضــان هــو جســم 
مائــي يرتفــع ليفيــض علــى األرض وهــو ليــس مغمــوراً بشــكل طبيعــي. يتضمــن هــذا 
التعريــف صراحــة جميــع أنــواع الغمــر الســطحي، ولكنــه يتنــاول أضــرار الفيضانــات 
ضمنّيــاً فقــط يف كلماتــه الثالثــة األخيــرة. يحــدث كل مــن الغمــر والضــرر علــى نطــاق 

واســع املقاييــس.

وفقــاً للباحثــن، فــإن تأثيــر ميــاه الفيضانــات مــن خــالل الترســيب والتعريــة، أو 
مــن خــالل اخلســارة االجتماعيــة واالقتصاديــة، يعتمــد إلــى حــد كبيــر علــى مزيــج مــن 
جــودة امليــاه، وعمقهــا، وســرعتها. تنجــم مخاطــر الفيضانــات عــن احتمــال حــدوث 

فيضانــات شــديدة لتخلــق تهديــداً غيــر متوقــع حليــاة البشــر وممتلكاتهــم.
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عندما حتدث فيضانات شديدة يف مناطق يسكنها البشر، فإنها تخلق كوارث طبيعية قد تنطوي على 
فقدان األرواح واملمتلكات إلى جانب تعطيل األنشطة احلالية للمجتمعات احلضرية أو الريفية. يعتبر 

فيضان منطقة نائية غير مأهولة حدًثًا طبيعّيًا شديدًا، عادة ما يهم فقط علماء الهيدرولوجيا.

إن مصطلحــات مثــل )مخاطــر الفيضانــات( و )خســائر الفيضانــات( هــي يف 
األســاس تفســيراتنا للعواقــب االقتصادية واالجتماعية الســلبية لألحــداث الطبيعية. 
يخضــع احلكــم البشــري ألنظمــة القيــم التــي قــد تكــون لــدى مجموعــات مختلفــة مــن 

النــاس، وبالتالــي قــد تخضــع هــذه املصطلحــات لتعريفــات مختلفــة.

قــد تــزداد مخاطــر الفيضانــات، يف مواقــع مختلفــة، مــن خالل النشــاط البشــري، 
ــل مــن مخاطــر  ــر املناســبة. أيضــاً، قــد يُقلّ مثــل ممارســات اســتخدام األراضــي غي
ــال للطــوارئ.  الفيضانــات مــن خــالل هيــاكل إدارة الفيضانــات و / أو التخطيــط الفعَّ
لذلــك، فــإن خطــر الفيضانــات احلقيقــي ينبــع مــن احتمــال وقــوع حــدث خطيــر 

بشــكل غيــر متوقــع وأنــه ســيؤثر ســلباً يف النــاس ورفاهيتهــم.
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تنجــم مخاطــر الفيضانــات عــن مزيــج مــن التعــّرض الطبيعــي وتعــرض اإلنســان 
للفيضانــات. يعكــس التعــرض الطبيعــي نــوع الفيضــان الــذي ميكــن أن يحــدث ومنطــه 
اإلحصائي يف موقع معن. ويعكس ضعف اإلنسان العوامل االجتماعية واالقتصادية 
ــة، ومــدى  ــل عــدد األشــخاص املعرضــن للخطــر يف الســهول الفيضي الرئيســية، مث
أعمــال الدفــاع عــن الفيضانــات، وقــدرة الســكان علــى توقــع الفيضانــات والتعامــل 

. معها

إن املناقشــة الفلســفية لتعريــف املخاطــر موثقــٌة جيــداً. وتنتهــي ببيــان مفــاده 
أنــه لفهــم املخاطــر، يجــب أن نفهــم أنفســنا. لذلــك فــإن التعريــف الرســمي ملخاطــر 
الفيضانــات هــو مزيــج مــن فرصــة وقــوع حــدث معــن مــع التأثيــر الــذي قــد يســببه 

احلــدث يف حــال وقوعــه.

أي أّن مخاطــر الفيضانــات لهــا مكونــان: فرصــة أو )احتماليــة( وقــوع حــدث 
والتأثيــر أو )النتيجــة( املرتبــط بذلــك احلــدث. قــد تكــون نتيجــة احلــدث إمــا مرغوب 
إمــا غيــر مرغــوب بهــا. لذلــك، يف بعــض احلــاالت وليــس كلهــا، يُعطــى مقيــاس واحــد 

مناســب ألهميــة مخاطــر الفيضانــات مــن خــالل املعادلــة اآلتيــة:

املخاطـــــــــــــــــــــــــرة = االحتماليـــــــــــــــــــــة × العواقــــــــــــــــــــــــــــب

إذا زاد أو نقــص أي مــن العنصريــن يف املعادلــة الســابقة، فــإن املخاطــرة تزيــد أو 
تنقــص علــى التوالــي.

ــة  ــل املخاطــر ذات القيمــة العددي ــذي يُحّم ــخِّ ال ــب الوقــوع يف الف ــمِّ جتن مــن املُه
نفســها أهميــة متســاوية؛ ألن هــذا ليــس هــو احلــال يف كثيــر مــن األحيــان. يف بعــض 
ــج. يف  ــال بالنتائ ــق جتــاوز االحتم ــة اخلطــر عــن طري ــم أهمي ــن تقيي احلــاالت، ميك
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حــاالت أخــرى، مــن املهــم فهــم طبيعــة اخلطــر، والتمييــز بــن األحــداث النــادرة 
ــراً واألقــل خطــورة. ــر توات ــة واألحــداث األكث والكارثي

علــى ســبيل املثــال، متثــل طــرق املخاطــر املعتمــدة لدعــم اســتهداف وإدارة اإلنــذار 
بالفيضانــات مخاطــر تتعلــق باالحتماليــة والنتائــج، ولكــن يجــري التعامل مع األحداث 
ذات االحتماليــة املنخفضــة / النتائــج العاليــة بشــكل مختلــف متامــاً عــن األحــداث 
ذات االحتماليــة العاليــة / النتائــج املنخفضــة. هنــاك عامــل إضــايف يجــب تضمينــه 
وهــو كيفيــة إدراك املجتمــع أو األفــراد للمخاطــر )تصــور يتأثــر بالعديــد مــن العوامــل 
مبــا يف ذلــك- علــى ســبيل املثــال- توفــر التأمــن أو املســاعدة احلكوميــة أو مــا شــابه 

ذلــك( وعــدم اليقــن يف التقييــم.

· كيف نتعامل مع مخاطر الفيضانات؟	
األســاليب  مــن  الفيضانــات  مخاطــر  إدارة  تتطــور  البلــدان،  مــن  العديــد  يف 
التقليديــة القائمــة علــى معاييــر التصميــم إلــى تطويــر عمليــة صنــع القــرار علــى 
أســاس املخاطــر، التــي تتضمــن مراعــاة مجموعــة مــن األعبــاء، واســتجابات نظــام 

الفيضانــات. الدفــاع وتأثيــرات 

الفــرق بــن النُّهــج القائمــة علــى املخاطــر والنُّهج األخرى للتصميــم أو صنع القرار 
ــة  ــح مقارن ــه يتي ــات، فإن ــي، يف ســياق الفيضان ــج. وبالتال ــه يتعامــل مــع النتائ هــو أن
خيــارات التدخــل علــى أســاس التأثيــر املتوقــع لهــا يف تواتــر وشــدة الفيضانــات يف 

منطقــة معينــة.

وبالتالــي، فــإن النهــج القائــم علــى املخاطــر ميّكــن مــن اتخــاذ خيــارات مســتنيرة 
بنــاًء علــى مقارنــة النتائــج املتوقعــة وتكاليــف مســارات العمــل البديلــة. يختلــف هــذا 
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-علــى ســبيل املثــال- عــن النهــج القائــم علــى املعاييــر الــذي يركــز علــى شــدة العــبء 
الــذي مــن املتوقــع أن يتحملــه دفــاع ضــد الفيضانــات.

تعمــل املنظمــة العامليــة لألرصــاد اجلويــة علــى تعزيــز مبــدأ اإلدارة املتكاملــة 
للفيضانات Integrated Flood Management (IFM) الذي جرى ممارسته يف العديد 
مــن األماكــن منــذ عقــود. تدمــج اإلدارة املتكاملــة للفيضانــات تنميــة مــوارد األراضــي 
وامليــاه يف حــوض النهــر وتهــدف إلــى تعظيــم الفوائــد الصافيــة من اســتخدام الســهول 
الفيضيــة وتقليــل اخلســائر يف األرواح مــن الفيضانــات. علــى الصعيــد العاملــي، تعتبــر 
كل مــن األراضــي - وبخاصــة األراضــي الصاحلــة للزراعــة - ومــوارد امليــاه شــحيحة.

تقــع معظــم األراضــي الصاحلــة للزراعــة يف الســهول الفيضيــة. عنــد تنفيــذ 
ــال ملــوارد حــوض النهــر ككل، يجــب بــذل اجلهــود  سياســات لتعظيــم االســتخدام الفعَّ
للحفــاظ علــى إنتاجيــة الســهول الفيضيــة أو زيادتهــا. مــن ناحيــة أخــرى، ال ميكــن 
ــة واخلســائر يف األرواح البشــرية بســبب الفيضانــات.  جتاهــل اخلســائر االقتصادي
تعتــرف اإلدارة املتكاملــة للفيضانــات بحــوض النهــر كنظــام ديناميكــي يوجــد فيــه 

ــة. ــة واملائي ــد مــن التفاعــالت والتدفــق بــن املســطحات األرضي العدي

يف (IFM)، تكــون نقطــة البدايــة هــي رؤيــة مــا يجــب أن يكــون عليــه حــوض النهــر، 
يليهــا حتديــد الفــرص لتعزيــز أداء النظــام ككل. تتخــذ اإلدارة املتكاملــة للفيضانــات 

افاً لصنــع القــرار. نهجــاً تشــاركّياً وشــاماًل للقطاعــات وشــفَّ

الســمة املميــزة لـــ (IFM) هــي التكامــل، الــذي يجــري التعبيــر عنــه يف وقــت واحــد 
بأشــكال مختلفــة: مزيــج مناســب مــن االســتراتيجيات، ونقــاط تدخــل مختــارة بعناية، 
وأنــواع التدخــل املناســبة )هيكليــة أو غيــر هيكليــة، قصيــرة أو طويلــة األجــل(. يجــب 
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أن تتنــاول خطــة (IFM) العناصــر الســتة الرئيســية اآلتيــة: 

 إدارة دورة املياه ككل.. 1

 دمج إدارة األراضي واملياه.. 2

 إدارة املخاطر وعدم اليقن.. 3

 تبني أفضل مزيج من االستراتيجيات.. 4

 ضمان نهج تشاركي.. 5

 اعتماد ُنهج متكاملة إلدارة املخاطر.. 6

تهــدف إدارة مخاطــر الفيضانــات - وفقــاً ملعادلــة املخاطــرة الســابقة- إلــى تقليــل 
احتماليــة و / أو تأثيــر الفيضانــات. أظهــرت التجربــة أن النهــج األكثــر فعاليــة تكــون 

مــن خــالل تطويــر برامــج إدارة مخاطــر الفيضانــات التــي تتضمــن العناصــر اآلتيــة:

الوقايـــــــــــــــــــة: منــع األضــرار التــي تســببها الفيضانــات عــن طريــق جتنــب بنــاء - 
املنــازل والصناعــات يف املناطــق املعرضــة للفيضانــات احلاليــة واملســتقبلية؛ 
مــن خــالل تكييــف التطــورات املســتقبلية مــع مخاطــر الفيضانــات؛ ومــن خــالل 

تشــجيع االســتخدام املناســب لألراضــي واملمارســات الزراعيــة واحلراجيــة.

احلمايــــــــــــــــة: اتخــاذ تدابيــر، هيكليــة وغيــر هيكليــة، لتقليــل احتماليــة حــدوث - 
فيضانــات و / أو تأثيــر الفيضانــات يف موقــع معــن.

التأهـــــــــــــــــــب: إطــالع الســكان علــى مخاطــر الفيضانــات ومــا يجــب القيــام بــه يف - 
حالــة حــدوث فيضــان.
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للطــوارئ يف حــال حــدوث -  االســتجابة  االســتجابة للطــوارئ: تطويــر خطــط 
فيضــان.

التعــايف: العــودة إلــى الظــروف الطبيعيــة يف أســرع وقــت ممكــن والتخفيــف مــن - 
اآلثــار االجتماعيــة واالقتصاديــة علــى الســكان املتضرريــن.

يتطلــب التغييــر يف اإلدارة االســتباقية ملخاطــر الفيضانــات حتديــد املخاطــر، 
ــر اســتراتيجيات للحــد مــن هــذا اخلطــر، وإنشــاء سياســات وبرامــج لوضــع  وتطوي

هــذه االســتراتيجيات موضــع التنفيــذ.

· عـرض نظــــــم إدارة مخاطـــــــر الفيضانــــــات	
تعــد إدارة مخاطــر الفيضانــات جــزءاً مــن جميــع العمليــات االجتماعيــة والبيئيــة 
التــي تهــدف إلــى تقليــل اخلســائر يف األرواح و / أو اإلصابــات و / أو األضــرار 
املاديــة. يدافــع بعــض الباحثــن عــن وجهــة نظــر أنظمــة عمليــات إدارة مخاطــر 
الفيضانــات مــن أجــل معاجلــة تعقيداتهــا وطابعهــا الديناميكــي واحتياجاتهــا متعــددة 

التخصصــات خليــارات اإلدارة.

ينصــب التركيــز األساســي لتحليــل النظــم يف إدارة مخاطــر الفيضانــات علــى 
الــة. يتوفــر عــدد كبيــر مــن أدوات  توفيــر أســاس محســن التخــاذ القــرارات الفعَّ
األنظمــة، مــن احملــاكاة والتحســن إلــى التحليــل متعــدد األهــداف، لصياغــة وحتليــل 

وحــل مشــكالت إدارة مخاطــر الفيضانــات.

الســؤال الــذي جتــب اإلجابــة عليــه: مــا الــذي نحــاول إدارتــه؟ نحــاول باســتمرار 
ــة إدارة األشــخاص  ــخ(، ونســتمر يف محاول ــواء، إل ــاء، األرض، اله ــات )امل إدارة البيئ
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داخــل البيئــات. يبــدو أنــه يف كل مــرة ندفــع فيهــا عنــد نقطــة مــا، يتســبب ذلــك يف 
حــدوث تغييــر غيــر متوقــع يف مــكان آخــر، وهــذه أول قاعــدة لألنظمــة األساســية. 

رمبــا حــان الزمــن للجلــوس وإعــادة التفكيــر فيمــا نحــاول إدارتــه.

من أجل تطبيق نهج التحسن املستمر إلدارة مخاطر الفيضانات، من الضروري 
أن يكون لديك طريقة تفكير - منوذج - ملا يجب إدارته. بدون ذلك، ال ميكن رؤية 
املكان الذي تُهدر فيه الطاقة أو املوارد، أو قد يغير النتائج بشكل كبير. حتى الوقت 
احلالي، لم يقترح مثل هذا النموذج العام، ناهيك عن قبوله، كأساس للتنبؤ بالنتائج 

من مختلف تدخالت إدارة مخاطر الفيضانات ومجموعاتها.

بهــا  تؤثــر  التــي  الطريقــة  اجتماعــي. يصــف  نظــام  هــو  تركيزنــا  النظــام يف 
الفيضانــات يف النــاس. الغــرض مــن وصــف النظــام هــو املســاعدة يف توضيــح الفهــم 

وحتديــد أفضــل نقــاط تدخــل األنظمــة.

· مبــــــادئ أنظمــــــة اإلدارة	
يتكــون نظــام إدارة مخاطــر الفيضانــات مــن أربعــة أنظمــة فرعيــة مرتبطــة هــي: 
األفــراد واملنظمــات واملجتمــع، متداخلــة داخــل البيئــة. األفــراد هــم الفاعلــون الذيــن 
يدفعــون املنظمــات واملجتمــع للتصــرف بالطريقــة التــي يتصرفــون بهــا. إنهــم صانعــو 
القــرار يف حــد ذاتهــم، ولهــم دور مباشــر يف التخفيــف والتأهــب واالســتجابة والتعــايف 
ــة التــي يســتخدمها النــاس لتحقيــق نتائــج ال  ــات. املنظمــات هــي اآللي مــن الفيضان

يســتطيع األفــراد حتقيقهــا.

يجري تنظيم املنظمات لتحقيق األهداف. يحدد الهيكل املعلومات و / أو تدفقات 
املوارد ويحدد سلوك املنظمة. يختلف مفهوم املجتمع عن مفهوم األفراد واملنظمات، 
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من  يتكون  نظام  هو  نفسه  املجتمع  عامٍّ  بشكل  حوله.  حدود  وضع  يصعب  حيث 
األفراد، واملنظمات هي مجموعات فرعية وحتوي على العالقات التي تربط الناس 

ببعضهم بعضاً، وقواعد السلوك، واآلليات املستخدمة لتنظيم السلوك.

تشمل البيئة عناصر ملموسة مثل املاء والهواء واملواد اخلام واألنظمة الطبيعية 
أنها تشمل عالم األفكار، مبا يف ذلك مفهوم )املستقبل(. هذا  وما إلى ذلك، كما 
املستقبلي  الضرر  توقع  إنه  الفيضانات،  إدارة مخاطر  النظر يف  املفهوم مهم عند 

واآلثار املستقبلية التي تثير القلق بشأن اإلدارة املستدامة لكوارث الفيضانات.

1: لتحقيق اإلدارة املستدامة ملخاطر الفيضانات، يجب أن تكون . 1 مبدأ اإلدارة   
والبيئة،  واملجتمع  واملنظمة  الفرد  األربعة:  الفرعية  األنظمة  بن  التفاعالت 

متكاملة بشكل مناسب.

املبدأ الثاني الذي ميكننا استخدامه يف تطوير إطار العمل اخلاص بنا هو أنه 
واملعلومات،  املوارد،  فئات:  ثالث  إلى  األنظمة  ومخرجات  ترتيب مدخالت  ميكننا 
والقيم. تربط هذه الفئات األفراد واملنظمات واملجتمع والبيئة، وتربط بن األنظمة 

الفرعية األربعة.

فقط تدفق املعلومات واملوارد يربط الناس واملنظمات. تتأثر أنظمة القيمة بهذه 
التدفقات، ولكنها تعمل بطريقة مختلفة. يجري إنشاء أنظمة القيمة داخل الفرد أو 

املنظمة ولكنها تغذي تدفقات املعلومات واملوارد.

 مبدأ اإلدارة 2: اثنان من التدفقات - تدفقات املوارد وتدفق املعلومات - يربطان . 2
بن الفرد، واملنظمة، واملجتمع، واألنظمة البيئية الفرعية. أنظمة القيمة هي 
الوسائل التي يجري من خاللها ربط القيم املختلفة باملعلومات وتدفقات املوارد.
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تتطلــب جميــع األنظمــة املفتوحــة مدخــالت مــن الطاقــة - املــوارد - إلنتــاج 
املخرجــات. تعــد احلاجــة إلــى الوصــول املســتمر إلــى املــوارد آليــة رئيســية لتشــغيل 
األنظمــة الفرعيــة. يعتمــد كل نظــام فرعــي علــى أنظمــة فرعيــة أخــرى وعلــى البيئــة 
ملــوارده. يف احلالــة املثاليــة، يجــب أن متثــل أهــداف كل نظــام فرعــي، واألداء املرتبــط 
بهــذه األهــداف، مكســباً لألنظمــة الفرعيــة األخــرى حتــى يســتمر اجلميــع يف تلقــي 

املــوارد.

متــارس البيئــة الطبيعيــة ضغًطــا ســلبّياً علــى األنظمة الفرعية لضمــان مالءمتها. 
باإلضافــة إلــى ذلــك، ميكــن أن حتــد البيئــة مــن العمــل مــن خــالل نفــاد املــوارد أو عــن 

طريــق تغييــر الظــروف جلعــل املــورد أكثــر قيمــة، علــى ســبيل املثــال تغييــر املناخ.

 مبــدأ اإلدارة 3: احلاجــة املســتمرة ألنظمــة فرعيــة ملــوارد مــن بعضهــا بعضــًا تضــع . 3
د للســلوك داخــل النظــام. حــدود اســتغاللها لبعضهــا بعضــًا وللبيئــة، وهــي ُمحــِدّ

تســتخدم املعلومــات مــن ِقبــل كل مــن األنظمــة الفرعيــة التخاذ القــرارات املطلوبة 
لضمــان مالءمتهــا لألنظمــة الفرعيــة األخــرى والبيئــة. بــدون تدفــق املعلومــات مــن 
خــارج النظــام - أو النظــام الفرعــي - يجــب أن يعتمــد النظــام علــى معلوماتــه 

ــة )املعرفــة( التخــاذ القــرارات. الداخلي

مثــل هــذا الظــرف يزيــد مــن خطــر انحــراف النظــام الفرعــي عــن ســياقه. بغــض 
ــم اخلارجــي، وهــو نفســه يرســل  ــه يتلقــى باســتمرار إشــارات مــن العال النظــر، فإن
إشــارات إلــى أنظمــة أخــرى. حتــوي األنظمــة التــي تعمــل بشــكل جيــد علــى هيــاكل 
ــم  ــك املعلومــات لتعظي ــة واســتخدام تل ــا اللتقــاط املعلومــات ذات الصل مدمجــة فيه

فرصهــا يف اســتخدام املــوارد لتحقيــق أهــداف أنظمتهــا.
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 مبــدأ اإلدارة 4: تســتخدم املعلومــات مــن ِقبــل األنظمــة الفرعيــة التخــاذ قــرارات . 4
تهــدف إلــى ضمــان مالءمتهــا الحتياجــات األنظمــة الفرعيــة األخــرى والبيئــة.

البيانــات ليــس لهــا معنــى يف حــد ذاتهــا. حتــدث عمليــة التفســير بــن املعلومــات 
واملعنــى، وهــذه العمليــة مدفوعــة بالقيــم املوجــودة. حتــدد أنظمــة القيــم مــا يعتبــره 
األفــراد واملنظمــات واملجتمعــات مهمــاً: أنــواع املــوارد التــي ســيتبعونها؛ وتفســير 
ــم جــزء ال يتجــزأ مــن ثقافــة املجتمــع  ــاة واملســتخدمة. أنظمــة القي املعلومــات املتلق
واملنظمــات، ويف القيــم التــي يحملهــا األفــراد، وهــي حتــدد كيــف تتصــرف األنظمــة 
الفرعيــة. قــد يجــري تشــغيل اســتخدام أنظمــة القيــم مــن خــالل املعلومــات، وتتشــكل 

مــن خــالل تدفــق املــوارد.

 مبــدأ اإلدارة 5: القيــم توفــر معنــى لتدفــق املعلومــات التــي تســتخدم بعــد ذلــك . 5
لتحديــد اســتخدام املــوارد مــن قبــل النظــم الفرعيــة.

ــى حــد  ــذي يحــدد إل ــوارد هــو ال ــى أن توافــر امل ــط إل ــات الرب ــة آلي تشــير حقيق
كبيــر االختيــار. إنهــا معلومــات حــول التوافــر تشــير إلــى صانــع القــرار )األفــراد أو 

ــذ اســتراتيجيات اإلدارة املناســبة. ــوم بتنفي ــذي يق ــع( ال ــات أو املجتم املنظم

مــن خــالل عمليــة حتســن الوصــول إلــى املــوارد يحــدث التعلــم وتتحقــق تغييــرات 
كبيــرة يف الثقافــة والقيــم. لذلــك، ســتذهب أقــوى اســتراتيجيات اإلدارة مباشــرًة إلــى 
الوصــول إلــى املــوارد، وســتطلق إشــارات توضــح األداء االجتماعــي أو البيئــي الــذي 

سيســمح بالوصــول إلــى املــوارد بشــروط محســنة.

 مبــدأ اإلدارة 6: اســتراتيجيات اإلدارة األكثــر فعاليــة لــإدارة املســتدامة ملخاطــر . 6
الفيضانــات هــي تلــك التــي تشــترط الوصــول إلــى املــوارد.
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لكــوارث  الســلبية  اآلثــار  لتقليــل  مختلفــة  آليــات  فرعــي  نظــام  كل  يســتخدم 
الفيضانــات. يوجــد داخــل كل نظــام فرعــي العديــد مــن التفاعــالت املختلفــة والعديــد 

ــوارد. ــة لتحســن اســتخدام امل ــارات املختلف ــن اخلي م

ال توجــد اســتراتيجية إدارة )صحيحــة(: إدارة مخاطــر الفيضانــات هــي عمليــة 
إلدارة الســلوك. ال توجــد اســتراتيجية واحــدة ســتكون مثاليــة ألي موقــف. ال التنظيــم 
وال احلوافــز االقتصاديــة وال التعليــم وال التحــوالت يف حقوق امللكية هي اســتراتيجية 

اإلدارة )الصحيحة(.

سيختلف ما سينجح مع النظام االجتماعي الذي جتري إدارته، استجابًة لثالثة 
التحدي  يتمثل  املوجودة.  القيم  وأنظمة  واملوارد،  املعلومات،  تدفقات  متغيرات: 
الذي يواجه مدير مخاطر الفيضانات يف إدارة هذه العناصر الثالثة، عبر األفراد 

واملنظمات واملجتمع وداخل البيئة، لتحقيق النتيجة املمكنة األكثر فاعلية.

 مبــدأ اإلدارة 7: التركيــز األكثــر كثافــة علــى وجهــة نظــر األنظمــة إلدارة مخاطــر . 7
الفيضانــات ســوف يســرع مــن فهــم اســتراتيجيات اإلدارة التــي تعمــل، وبخاصــة 

ملــاذا قــد تنجــح.

علــى ســبيل املثــال، عندمــا يتعامــل أحــد البرامــج مــع احلوافــز االقتصاديــة، 
ويتعامــل برنامــج آخــر مــع حتســن تدفــق املعلومــات، ويركــز ثالــث علــى اإلنفــاذ 
التنظيمــي، فمــن الســهل جــّداً االعتقــاد بأنهــا تركــز علــى جوانــب مختلفــة ذات 
ــة. مــا هــو ضــروري هــو منــوذج أنظمــة لفهــم التفاعــالت والديناميكيــات  روابــط هشَّ
التــي تـُـدار. سيســمح لنــا هــذا بالتعلــم ممــا نقــوم بــه )بشــكل أخــرق(، حتــى نتمكــن يف 

ــام بــه بشــكل أفضــل. ــة مــن القي النهاي



148
موسوعة العمري يف علوم األرض

االنزالقات واالنهيارات والفيضانات

Al-Amri’s Encyclopedia of Earth Sciences

الفيضانـــــــــات وخصــــــائصـها الطبيعيـــــــــــة
الفيضانــات جــزء ال يتجــزأ مــن التغيــر املتأصــل يف الطبيعــة. بقــدر مــا نســعى 
للســيطرة علــى الفيضانــات والقضــاء عليهــا، فإنهــا ستســتمر يف احلــدوث. يجــد 
ــول حتميــة حــدوث فيضانــات  ــاس بشــكل متزايــد اهتمامــاً مشــتركاً بقب معظــم الن
ــد مــن األنشــطة البشــرية ميكــن أن تضخــم  ــول أن العدي ــع، ويف قب ــر مــن املتوق أكب

ــات. ــر الفيضان حجــم وتأثي

ــج عــن اإلدخــال الســريع  ــات ينت ــر شــيوعاً مــن الفيضان ــوع األكث يف حــن أن الن
للكميــات الزائــدة مــن امليــاه، فقــد تنشــأ الفيضانــات أيضــاً عــن طريــق انســداد داخــل 
شــبكة الصــرف، وعــن املــد واجلــزر والريــاح البريــة التــي ميكــن أن تتســبب يف حــدوث 

فيضانــات بحريــة ومصبــات.

تعــدل جميــع مدخــالت امليــاه مــن خــالل التضاريــس واخلصائــص الهيدروليكيــة 
ــه  ــر حجــم الفيضــان وتوقيت ــا. ويتأث ــي تواجهه ــة الت ــواد اجلوفي للســطح )و / أو( امل

بالتفاعــالت الطبيعيــة مــع البيئــة والبشــر.

يقــوم الرســم البيانــي لتدفــق النهــر بتجميــع هيدرولوجيــا الفيضانــات دون إنتــاج 
مزيــد مــن املعلومــات حــول العمليــات الرئيســية املنتجــة للفيضانــات. صــرح الباحــث 
هيولــت أنــه )ليــس ذروة التفريــغ يف منابــع امليــاه هــي التــي تنتــج الفيضانــات يف اجتــاه 

مجــرى النهــر، بــل حجــم ميــاه العواصــف التــي حتررهــا مناطــق منابــع امليــاه(.
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الفيضانــــــــات الناجمــــــــة عن هطول األمطار- 

حتــدث الفيضانــات يف معظــم أحــواض األنهــار بشــكل شــبه كامــل نتيجــة هطــول 
ــل  ــان الطوي ــرات الذوب ــة بشــكل مفــرط أو عــن فت ــرة )و / أو( املطول األمطــار الغزي
)و / أو( الذوبــان الشــديد للثلــوج. يف كل حالــة، تــؤدي جميــع العمليــات إلــى حجــم 
كبيــر مــن التدفــق الســريع، الــذي يصــل إلــى قنــاة التيــار بســرعة كبيــرة أثنــاء هطــول 

األمطــار أو حــدث الذوبــان وبعــده مباشــرة.

ــر وينشــأ مــن  ــى حــوض نه ــق الســريع نتيجــة هطــول األمطــار عل يحــدث التدف
تفاعــل هطــول األمطــار وظــروف مســتجمعات املياه. يف املراحــل األولى من العاصفة، 
تتســرب كل األمطــار (P) إلــى ســطح التربــة. بعــد ذلــك، نتيجــة للتســّرب والتدفــق يف 
التربــة (Qt)، تصيــر منحــدرات الــوادي الســفلية مشــبعة مــع ارتفــاع منســوب امليــاه 
الضحلــة إلــى ســطح األرض. يف هــذه املناطــق املشــبعة، تكــون ســعة التســّرب صفــراً 
.(Qo) بحيــث يتحــول كل هطــول األمطــار عليهــا، مهمــا كانــت شــدته، إلــى تدفــق بــري

مــع أنــه يف بدايــة هطــول األمطــار، قــد تقتصــر مناطــق املصــادر املتغيــرة علــى 
قنــوات التيــار نفســها ومناطــق قــاع الــوادي املجــاورة، إال أن تقــارب مســارات التدفــق 
اجلوفيــة الضحلــة قــد يــؤدي أيضــاً إلــى تشــبع الســطح والتشــبع بالتدفــق البــري يف 

قعــر املنحــدرات ومناطــق التربــة الرقيقــة يف جميــع أنحــاء مســتجمعات امليــاه.

ســيؤدي اســتمرار التدفــق مــن املناطــق غيــر املشــبعة مــن املنحــدر إلــى النمــو 
املكانــي ملناطــق املصــدر أينمــا كانــت موجــودة يف البدايــة. وبالتالــي، قــد تتوســع 
مناطــق املصــدر التــي غالبــاً مــا تغطــي أقــل مــن 5 % مــن مســتجمعات األمطــار 
يف بدايــة هطــول األمطــار لتغطــي 20-25 % مــن مســتجمعات امليــاه مــع اســتمرار 
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العاصفــة، ممــا يــؤدي إلــى زيــادة حجــم التدفــق الســريع املتولــد مبقــدار خمســة 
أضعــاف ومبعــدل معــن مــن األمطــار.

، أو حيــث تقــل قدرات التســّرب  حيــث يكــون هطــول األمطــار غزيــراً بشــكل خــاصٍّ
الطبيعــي بســبب التأثيــرات البشــرية، مثــل: انضغــاط التربــة أو الرعي اجلائر.

خــالل تلــك األجــزاء مــن العاصفــة عندمــا يســقط املطــر مبعــدل أكبــر مــن املعــدل 
الــذي ميكــن أن ميتــص بــه ســطح األرض، ســيحدث هطــول زائــد، والــذي ســيتدفق 

Qo = Pe = (i − f) t  :علــى ســطح األرض كتدفــق بــري وفــق املعادلــة اآلتيــة

حيــث إّن: i هــــــي كثـــــافة هطــول األمطـــــــــار، وهــي قــدرة التســّرب، و t هــو 
الزمــن، و Pe هــو زيــادة هطــول األمطــار، و Qo هــو التدفــق البــري.

عــادًة مــا يــؤدي مزيــج مــن تأثيــرات املظهــر اجلانبــي للتربــة والســطح إلــى 
ــة هطــول األمطــار،  ــر مــن بداي انخفــاض ســريع يف قــدرة التســّرب بعــد زمــن قصي
لذلــك قــد يســقط املطــر بكثافــٍة معتدلــٍة، مــع عــدم قدرتــه يف البدايــة علــى توليــد 

التدفــق البــري، مبجــرد انخفــاض معــدل التســّرب املرتفــع املبكــر.

نظــراً ألنــه مــن املرجــح أن تُظهــر قــدرة التســّرب انخفاضــاً مســتمراً مــن خــالل 
سلســلة مــن العواصــف املتقاربــة، فمــن الشــائع أن هطــول األمطــار يف زمــن متأخــر 
مــن تسلســل العاصفــة ســيؤدي إلــى تدفــق بــري أكثــر، وبالتالــي فيضانــات أكثــر شــدة 
مــن كميــة هطــول األمطــار نفســها التــي تهطــل يف زمــن مبكــر مــن تسلســل العاصفــة.

ــا املطــر يف زمــن  ــي يســقط عليه ــة الت ــة )املنطق ــة العاصف ــا تغطــي منطق عندم
واحــد( كل أو معظــم مســتجمعات امليــاه، وعندمــا تطــول مــدة هطــول األمطــار، فــإن 
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معظــم مســتجمعات امليــاه ستســهم يف النهايــة يف التدفــق الســريع يف زمــن واحد. بعد 
ذلــك، وبغــض النظــر عــن ظــروف التســّرب أو التشــبع األولــي، فــإن مقــدار التدفــق 
ــة  ــاً مــن منطق ــد لعمــق معــن مــن األمطــار ســيكون هــو نفســه تقريب الســريع املتول
ــة يف فعاليــة اســتراتيجيات إدارة  حراجيــة أو زراعيــة أو حضريــة. هــذا لــه آثــار ُمهمَّ

مســتجمعات امليــاه التــي تهــدف إلــى احلــد مــن جريــان الفيضانــات.

· انصهــــار اجللـيــــد وذوبـــــان الثلـــــج	
عندمــا يكــون ذوبــان اجلليــد مكونــاً رئيســّياً للفيضانــات، كمــا هــو احلــال يف 
مســتجمعات املرتفعــات واالرتفاعــات العاليــة، قــد تنخفــض مناطــق املصــادر املتغيــرة 
وكثافــة الفيضانــات، بــدالً مــن زيادتهــا، مــع مــرور الزمــن. وتتمثــل األســباب الرئيســية 

لذلــك يف:

vv ــج ســيكون ــة الثل ــد قاعــدة كتل ــة عن ــاه الذائب ــري للمي ــق الب أواًل: يف أن التدف
ــد. ــر املجم ــة بســطح األرض غي ــع التجمــد مقارن ــاءة م ــر كف أكث

vv ثانيــًا: يتناقــص حجــم الكتلــة الثلجيــة املتبقيــة، التــي حتــدد يف النهايــة احلجــم
األقصــى للميــاه الذائبــة التــي ميكــن إنتاجهــا، مــع اســتمرار الذوبــان. 

vv ثالثــًا: نظــراً ألن الذوبــان يحــدث عــادًة مــن ارتفــاع منخفــض إلــى ارتفــاع
أعلــى، متيــل بقايــا كتلــة الثلــج الذائبــة إلــى الوجــود علــى مســافة متزايــدة مــن 

ــوات الرئيســية. القن

ــادراً مــا يكــون  ــد ون ــان اجللي ــد عــادًة بشــكل أبطــأ مــن ذوب ــان اجللي يحــدث ذوب
مســؤوالً عــن الفيضانــات الشــديدة. ومــع ذلــك، قــد حتــدث فيضانــات اختــراق 
البحيــرات اجلليديــة عندمــا يــؤدي ذوبــان اجلليــد اجلليــدي فجــأة إلــى إطــالق كميات 



152
موسوعة العمري يف علوم األرض

االنزالقات واالنهيارات والفيضانات

Al-Amri’s Encyclopedia of Earth Sciences

ــل، قــد حتــدث  ــدي. وباملث ــى النظــام اجللي ــي عــادت إل ــة الت ــاه الذائب ــرة مــن املي كبي
الفيضانــات عندمــا يــؤدي تفــكك الكتلــة اجلليديــة يف نهــر إلــى ازدحــام جليــدي، ممــا 

قــد يعيــق كميــات كبيــرة مــن امليــاه.

· تعديــــــــل احلجــــــم والتوقـــــيت	
ميكــن أن يكــون انتظــام أوقــات اجلريــان الســطحي مــن أجــزاء مختلفــة مــن 
احلــوض أمــراً بالــغ األهميــة يف إحــداث فيضــان. إْذ كلمــا كانــت االســتجابة وأوقــات 
االرحتــال أكثــر اتســاقاً، زادت احتماليــة تراكــم تدفــق النهــر إلــى ذروة تدفــق عاليــة.

ــة وزمــن النقــل تدفقــات  ــق األحــواض املنتظمــة جــّداً يف كل مــن العملي قــد تخل
فيضــان مــن أحجــام اجلريــان الســطحي التــي قــد متــر يف األحــواض األخــرى علــى 

ــة. أنهــا أحــداث غيــر ُمهمَّ

التربــة ذات النفاذيــة املنخفضــة تولــد الفيضانــات بســرعة أكبــر. ســرعة اجلريــان 
ــد الســرعة  ــان الســطحي. تع ــي للجري ــة عــن اإلنشــاء الفعل ــل أهمي الســطحي ال تق
أمــراً بالــَغ األهميــة يف حتديــد مــا إذا كان اجلريــان الســطحي يصــل إلــى نقطــٍة 
معينــة يف القنــاة يف الزمــن املناســب إلضافــة تدفــق الــذروة أو اعتبــاره جريانــاً عادّيــاً. 
ــان  ــة يف ســرعة اجلري ــف العالي ــة التصري ــة االنحــدار وكثاف تســهم التدرجــات عالي

الســطحي، فضــاًل عــن شــكل احلــوض املضغــوط وشــبكة القنــوات املضغوطــة.

يوضــح الشــكل اآلتــي تأثيــرات املتغيــرات الشــكلية الرئيســية علــى الفيضــان. 
حيــث تكمــن أهميــة كثافــة شــبكة التدفــق يف التبايــن الكبيــر يف ســرعة اإلرســال بــن 
عمليــات منحــدرات التــل وتدفــق القنــاة. كلمــا كان طــول منحــدر التــل أقصــر الــذي 

يجــب أن متــر بــه امليــاه، بــأي طريــق، زادت ســرعة وصولــه إلــى القنــاة.
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تأثير شكل احلوض يف شكل املخطط املائي للفيضان.

ــاء أحــداث التدفــق الســريع هــي يف  ــة أثن ــوات املفتوحــة النموذجي ســرعات القن
حــدود بضعــة أمتــار يف الثانيــة. يقــارن هــذا مبتوســط قياســات 300 ملــم / ثانيــة 
لتدفــق األنابيــب، و50 ملــم / ثانيــة للتدفــق البــري، و3 ملــم / ثانيــة لتدفــق املســام 

الكبيــرة، وهلــم جــّراً.

ــاه مــن أجــزاء مختلفــة مــن  ــى شــكل ريشــة، تســتنزف املي يف حــوض ممــدود عل
إلــى  الروافــد  مــن  التصريفــات  ذروة  ارحتــال مختلفــة وتصــل  بأوقــات  احلــوض 
مصــب احلــوض يف أوقــات مختلفــة، ممــا يــؤدي إلــى انتشــار الــذروة وتقليــل مخاطــر 
الفيضانــات. تكــون أوقــات االرحتــال أكثــر تســاوياً عندمــا تكــون الروافــد بطــول 

ــة. ــر شــيوعاً يف األحــواض الدائري ــا يحــدث بشــكل أكث ــل، وهــو م مماث
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مــن بــن جميــع املتغيــرات املورفولوجيــة، تعتبــر منطقــة احلــوض (A) بشــكل عــامٍّ 
هــي األكثــر أهميــة يف التحكــم يف حجــم التصريــف، وهــي الوحيــدة املســتخدمة يف 
صيغــة مؤشــر الفيضانــات يف هيئــة املســح اجليولوجــي األمريكيــة (USGS) ملتوســط 

الفيضــان الســنوي )الــذي يحــوي علــى فتــرة عائــد 2.33 ســنة(:

Q2.33 = C × A0.7

حيــث C هــو معامــل مشــتق جتريبّيــاً. تراعــي معــادالت دراســات الفيضانــات يف 
ــاة الرئيســية، وتأثيــرات  اململكــة املتحــدة أيضــاً تكــرار التدفــق، ومتوســط ميــل القن
تخزيــن البحيــرة والصــرف احلضــري. تضيــف بعــض التحديثــات األخيرة لهــذا النهج 
اهتمامــاً خاّصــاً بخصائــص التربــة، مبــا يف ذلــك وجــود طبقــات غيــر منفــذة وســمك 

طبقــات امليــاه اجلوفيــة.

· الســـــــهول الفيضـيـــــــة	
الســهل الفيضــي Floodplain هــو واٍد نهــري واســع ومنبســط يقــع يف الروافــد 
ــه  ــل مع ــه يحم ــر، فإن ــر يف اجتــاه مجــرى النه ــق النه ــا يتدف ــر. وعندم الســفلية للنه
كميــات كبيــرة مــن الطمــي أو الرواســب، ممــا يــؤدي إلــى ترســيب الكثيــر منهــا يف قــاع 

النهــر، وبالتالــي يــزداد ارتفاعــه.

عندمــا يفيــض النهــر، فإنــه يــودع الرواســب علــى ضفــاف النهــر أو الســدود حيــث 
ينســكب فــوق اجلــزء العلــوي مــن قناتــه، ممــا يزيــد مــن ارتفاعهــا.

يؤثــر كلٍّ مــن نوعــي الرواســب - أثنــاء التدفــق الطبيعــي ونتيجــة للفيضانــات 
املتكــررة - يف رفــع النهــر وســدوده عاليــاً فــوق الســهول الفيضيــة احمليطــة.
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بــن املعالــم النموذجيــة للســهول الفيضيــة للنهــر التعرجــات األفعوانيــة  مــن 
وبحيــرات أو ِبــرك علــى شــكل حــرف U ، والســدود املرتفعــة، والتــالل التــي تآكلهــا 
النهــر إلــى منحــدرات أو منحــدرات نهريــة. يجــري تغطيــة الســهول الفيضيــة نفســها 
بطبقــة مــن الطــن والطمــي والرمــل وغيرهــا مــن الرواســب التــي يجرفهــا النهــر.

معالم السهول الفيضية الرئيسية.
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أحد األمثلة الشهيرة على السهول الفيضية سهل نهر التاميز يف بريطانيا. يف الصورة عمق شبكة السهول 
الفيضية واملضلع احمليط للفيضان ملدة 250 عامًا يف أحد املواقع على طول نهر التاميز الشمالي.

· الفيضـــــــــــانات والســــــكان	
تؤثــر الفيضانــات يف أعــداٍد كبيــرة مــن النــاس، وقــد يفــوق عددهــم أعــداد 
املتضرريــن مــن أي خطــر بيئــي آخــر، كمــا أنهــا تؤثــر يف جهــود التنميــة املســتدامة. 
لذلــك فــإن االســتثمار يف اســتراتيجيات التكّيــف مــع الفيضانــات قــد يقلــل مــن 

واألرواح.  املمتلــكات  اخلســائر يف 
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إجمالــي الســكان املعرضــن للفيضانــات )عــدد تراكمــي( علــى مــدار الفتــرة املمتــدة مــن عــام 2000 إلــى 
عــام 2015 )دوائــر(، واملســاحة املعّرضــة للفيضــان )مقيــاس لونــي( لــكل بلــد.

لكــن حتديــد األشــخاص املعّرضــن للفيضانــات، والكيفيــة التــي حتــدث بهــا، 
ــة،  ــة العمراني ــر حســب ســرعة احلرك ــة للتغي ــل خاضع ــا عوام ــا، كله ــع حدوثه وموق
والتوســع يف إقامــة املســتوطنات يف الســهول الفيضيــة، ووجــود بنيــة حتتيــة مخصصة 

لتخفيــف آثــار الفيضــان.
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عــدد الفيضانــات يف قاعــدة البيانــات العامليــة لــكل بلــد )مقيــاس لونــي(، إلــى جانــب موقــع مركــز كل 
فيضــان، ومســاحته )دوائــر(. البلــدان التــي لــم جُتــَر فيهــا عمليــات الرصــد الفيضانــي مظللــة باللــون الرمــادي 

)غيــر متاحــة(.

املعرضــن  الســكان  ألعــداد  الســابقة  التقديــرات  أن  الباحثــون  الحــظ  وقــد 
خلطــر الفيضانــات علــى مســتوى العالــم لــم تكــن كبيــرًة جــّداً، ويعــود الســبب يف 
ذلــك إلــى نقــص البيانــات الرصديــة؛ األمــر الــذي دفــع بالقائمــن علــى إعــداد هــذه 
ــات، لكــن هــذه النمــاذج  ــدالً مــن البيان ــى النمــاذج، ب ــى االعتمــاد عل اإلحصــاءات إل

ــة. ــن عــدم الدق ــرة جــّداً م اتســمت مبســتويات كبي
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تقديــرات عــدد ســكان العالــم املعّرضــن للفيضانــات ســنوّيُا )احملــور األميــن، املظلــل باللــون األحمــر( احلــد األعلــى 
مســتمد من مجموعة بيانات GHSL، واحلد األدنى مســتمد من مجموعة بيانات HRSL. املســاحة املغمورة 
بالفيضانــات ســنوّيًا علــى مســتوى العالــم ميثلهــا احملــور األيســر )اخلــط األزرق(. الفيضانــات املمثلــة هــي تلــك 
التــي تتوفــر لهــا بيانــات عاليــة اجلــودة، ويبلــغ عددهــا )بــن عامــي 200-2015( 913 فيضانــًا. ويظهــر أن عــدد 

الســكان املعّرضــن للفيضانــات، وكذلــك املســاحة املعّرضــة للفيضانــات، أقــل يف عــام 2000 و2001.

· آثـــــار التدخــــــل البشـــــري	
ــر مــن خــالل األنشــطة البشــرية.  ــل لســطح األرض بشــكل كبي لقــد حــدث تعدي
وقــد أثــر ذلــك يف موازيــن امليــاه احملليــة واإلقليميــة وأنظمــة األنهــار. هــذه التأثيــرات 
إمــا مباشــرًة، مــن خــالل التالعــب باملــوارد املائيــة، إمــا غيــر مباشــرة، مــن خــالل آثــار 
إزالــة الغابــات والزراعــة. يقــدر أن 20 % مــن مســاحة األرض يف العالــم قــد تغيــرت 

بشــكل جــذري مــن خــالل األنشــطة البشــرية.
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أدت بعــض التعديــالت إلــى تكثيــف خطــر الفيضانــات بينمــا قلــل البعــض اآلخــر 
مــن ذلــك. متيــل إزالــة الغطــاء النباتــي الطبيعــي إلــى تقليــل خســائر التبخــر النتحــي 
وتعريــض ســطح التربــة للطاقــة احلركيــة الكاملــة للمطــر املتســاقط، ممــا يتســبب يف 
تفتيــت بقايــا التربــة، وانســداد املســام، وتقليــل قــدرة التســّرب، ورمبــا حتــى تشــكيل 

بقــع غيــر منفــذة.

تقلــل إزالــة الغطــاء النباتــي مــن فقــدان املــاء مــن خــالل النتــح واالعتــراض، 
وخســائر التبخــر مــن التربــة، ألن انعــكاس التربــة العاريــة أعلــى. ميكــن أن تتعــارض 
ــع هــذا االجتــاه،  ــي م ــة الغطــاء النبات ــد إزال ــة بع ــاح الســطحية العالي ســرعات الري
ولكــن علــى املــدى الطويــل، فــإن التبخــر الفعلــي ســيميل إلــى االنخفــاض بســبب 

انخفــاض تخزيــن رطوبــة التربــة.

قــد تكــون مجموعــة األنشــطة التــي قللــت مــن مخاطــر الفيضانــات واســعة 
النطــاق. متيــل جميــع األنشــطة التــي تزيــد مــن زمــن النقــل أو تقلــل صــايف فائــض 
ــي أّن أي نشــاط  ــات. وهــذا يعن ــل مخاطــر الفيضان ــى تقلي ــاه داخــل احلــوض إل املي
يزيــد مــن فقــد التبخــر أو قــدرة التســّرب، أو يحســن بنيــة التربــة، أو يصــدر امليــاه 

ــر. ــف النه ــن احلــوض أو يســتهلكه، ســيقلل مــن تصري م

ــر  ــر كثافــة واألســطح اخلشــنة واحلواجــز املصممــة لتأخي الغطــاء النباتــي األكث
مليــاه  الرئيســية  أحــد املصــادر  البــري، وهــو  التدفــق  يؤخــر  الســطحي  اجلريــان 
الفيضانــات. األنشــطة املصممــة ألغــراض، مثــل: جتميــع ميــاه األمطــار والــري مبيــاه 
األمطــار واالحتفــاظ بالتربــة كلهــا تؤخــر و / أو تقلــل مــن التدفــق الســريع للتصريــف 

ــار الرئيســي. يف التي
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ميكــن أن تعمــل زيــادة إمــدادات امليــاه العامــة عــن طريــق نقــل املــوارد املائيــة 
ــات يف حــوض املصــدر،  ــى تقليــل مخاطــر الفيضان بــن األحــواض بطريقتــن: األول

والثانيــة زيــادة حــوض االســتقبال. 

حتــى إذا لــم يكــن هنــاك نقــل صــاٍف للميــاه داخــل أو خــارج احلــوض، فــإن 
تأثيــرات اســتغالل امليــاه علــى مســتويات تدفــق النهــر ميكــن أن تؤثــر يف مخاطــر 
الفيضانــات يف كال االجتاهــن، اعتمــاداً علــى توقيــت ومعــدل اســتخراج امليــاه العذبــة 

ــاه العادمــة. وعــودة املي

تعديــــــــــالت الغابـــــــــات . 1

قــد تــؤدي إزالــة الغابــات إلــى تكثيــف فيضــان األنهــار مــن خــالل التأثيــر ســلباً 
يف بنيــة التربــة وحجمهــا، وتقليــل معــدالت التســّرب، وتقليــل تخزيــن امليــاه. عــادة مــا 
ــة خــالل العواصــف املتكــررة منخفضــة احلجــم.  ــر أهمي ــرات أكث تكــون هــذه التأثي
يتضــاءل تأثيرهــا خــالل العواصــف الشــديدة املتزايــدة التــي تنتــج فيضانــات مــع 
هطــول األمطــار الغزيــرة لفتــرات طويلــة و / أو الذوبــان ميــأل التخزيــن املتــاح ويخلــق 

ظروفــاً واســعة النطــاق مــن تشــبع الســطح وعــدم التســّرب.

ال يحــدث التعديــل األولــي لســلوك فيضــان النهــر عــن طريــق التشــجير أو إزالــة 
الغابــات ولكــن مــن خــالل اإلجــراءات امليكانيكيــة املؤقتــة املرتبطــة بهــا. علــى ســبيل 
املثــال، قــد يكــون للحراثــة والصــرف قبــل الزراعــة، وبنــاء الطرقــات املنزلقة والضغط 
العــام أثنــاء القطــع تأثيــرات دراماتيكيــة، ولكنهــا قصيرة العمر، علــى أحجام اجلريان 

الســطحي وأحمــال املــواد الصلبــة العالقــة.
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بشــكل أعــم، علــى املــدى الطويــل، يبــدو أن تشــجير املناطــق التــي لــم تكــن بهــا 
ِحراج ســابقاً يتســبب يف انخفاض متوســط يف التدفق يعادل 200 ملم من األمطار. 
مــع أّن متوســط الزيــادات يف التدفــق يف الســنة األولــى بعــد إزالــة الغابــات يبلــغ نحــو 

300 ملــم، فــإن التأثيــر يتضــاءل بســرعة مــع مــرور الزمــن بعــد القطــع.

كثيــراً مــا يلقــى باللــوم علــى إزالــة الغابات ألغــراض الزراعة يف زيــادة الفيضانات 
يف اجتــاه مجــرى النهــر. إْذ يســمح الغطــاء النباتــي املنخفض ملزيــد من املياه بالوصول 
إلــى التربــة بســرعة أكبــر وعــودة أقــل إلــى الغــالف اجلــوي. يبــدأ اجلريــان الســطحي 

يف احلــدوث بشــكل متكــرر وتبــدأ معدالت التــآكل يف االرتفاع.

ــاه.  ــن املي ــى تخزي ــة، وبالتالــي قدرتهــا عل ــة بســرعة مــن عمــق الترب ــل التعري تقل
تعتبــر الفيضانــات أكثــر خطــورة بســبب زيــادة حجــم امليــاه يف البيئــة، وبســبب زيــادة 
تواتــر وحجــم اجلريــان الســطحي، وبســبب ارتفاع مســتويات قيعان األنهــار املتضررة.

ــات  ــا الفيضان ــن هيدرولوجي ــة ب ــب األخــرى للعالق ــع اجلوان ــا هــو احلــال م كم
ــا. ــا له ــاك فجــوات وشــكوك يف فهمن ــزال هن ــي، ال ت ــر البيئ والتغي

الزراعـــــــــة وصــــــــرف األراضـــــــــي. 2

يصعــب تقييــم اآلثــار طويلــة املــدى لتطهيــر األراضــي والتنميــة الزراعيــة. ومــع 
ذلــك، فمــن املرجــح أن تشــمل زيــادات يف احلجــم اإلجمالــي جلريــان قمــم اجلريــان 
الســطحي والفيضانــات. تقــول بعــض التقديــرات إّن إزالــة الغطــاء النباتــي تقلــل 
التبخــر الفعلــي بأكثــر مــن 400 ملــم / ســنة يف املناطــق املداريــة الرطبــة و200 ملــم 

/ ســنة يف خطــوط العــرض الوســطى.
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ترتبــط مشــكالت الفيضانــات احلديثــة بصــرف األرض. يشــير العمــل التجريبــي 
ــة توجــد  يف بريطانيــا إلــى أن املصــارف املفتوحــة يف تربــة اخلــث )نباتــات متفحم
باألراضــي الغدقــة يف املناطــق املعتدلــة. تتعفــن ببــطء يف الطــور األول لتكــون الفحــم( 
التــي تزيــد مــن قمــم اجلريــان الســطحي. االجتــاه العــام هــو أن نقــص الصــرف 
ــة مشــبعة يف الظواهــر  ــون الترب ــا تك ــان الســطحي عندم ــدالت اجلري ــد مــن مع يزي
املتطرفــة. يف أمريــكا الشــمالية ومعظــم أوروبــا، كان الكثيــر مــن تصريــف األراضــي 
جــزءاً مــن االســتصالح الشــامل لألراضــي الرطبــة. مــن املعــروف حاليــاً أن فقــدان 
تخزيــن األراضــي الرطبــة ميكــن أن يكــون لــه تأثيــر حاســم يف مخاطــر الفيضانــات.

التحضـــــــــر. 3

ــة تشــغل أقــل مــن 3 % مــن ســطح األرض، فــإن تأثيــر  مــع أّن املناطــق احلضري
غيــر  بشــكل  كبيــر  الفيضانــات  وخطــر  الفيضانــات  هيدرولوجيــا  يف  التحضــر 
التعــداد الســكاني الكبيــر واملتزايــد بســرعة يف  متناســب. ويعكــس هــذا جزئّيــاً 
املناطــق احلضريــة. تعكــس األهميــة الهيدرولوجيــة للتحضــر جزئيــاً التنــوع الواســع 

لعمليــات إنتــاج التدفــق.

مــن املقبــول منــذ فتــرة طويلــة، علــى ســبيل املثــال، أن املناطــق احلضريــة تصنــع 
مناخهــا اخلــاص وهنــاك دليــل قــوي علــى أن املزيــد مــن األمطــار تســقط علــى 

ــر مــن أي مــكان آخــر. ــة أكث املناطــق احلضري

ميكــن أيضــاً إثبــات أن ظــروف الفيضانــات داخــل وخــارج املناطــق احلضريــة 
التغييــرات يف مورفولوجيــا القنــاة، والتــي إمــا أنهــا  يجــري تعديلهــا مــن خــالل 
ُصّممــت لتحســن كفــاءة القنــاة وقدرتهــا، إمــا أنهــا أُحدثــت عــن طريــق تكييــف قنــاة 
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املصــب لتعديــل مخرجــات امليــاه والرواســب مــن املناطــق احلضريــة. باإلضافــة إلــى 
ذلــك، تتأثــر هيدرولوجيــا الفيضانــات بشــكل مباشــر مــن خــالل تغيــر التوقيــت 
وحجــم التدفــق الســريع املتولــد مــن األســطح الكتيمــة الواســعة للمناطــق احلضريــة، 
واســتيراد امليــاه النظيفــة لالســتخدام املنزلــي والصناعــي، وتوليــد امليــاه العادمــة 

ــاه األمطــار وأنظمــة الصــرف الصحــي. وتصديرهــا مــن خــالل مي

إلــى حــد  التحضــر  الفيضانــات عــن طريــق  تعديــل خصائــص  مــدى  يعتمــد 
كبيــر علــى طبيعــة الســطح احلضــري املعــدل، وعلــى تصميــم النظــام الهيدرولوجــي 
ــا  ــة هــي أنه ــزة الرئيســية لألســطح احلضري ــاخ. الســمة املمي ــى املن احلضــري، وعل

ــا. ــي حتــل محله ــن معظــم األســطح الت ــة م ــل نفاذي أق

الــة للتدفــق الســريع ومتيــل مخططاتهــا  ونتيجــة لذلــك، فهــي مناطــق مصــدر فعَّ
الهيدروغرافيــة للفيضانــات إلــى احلصــول علــى قمــم أعلــى وأقــدم علــى حــٍد ســواء. 
ومــع ذلــك، يوضــح اجلــدول اآلتــي أن نفاذيــة األســطح احلضريــة تختلــف اختالفــاً 
كبيــراً، بحيــث ميكــن لتخطيــط التصميــم احلضــري الدقيــق أن يفعــل الكثيــر لتقليــل 

احلــد األدنــى مــن اآلثــار الهيدرولوجيــة املعاكســة للتحضــر.
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جدول مقارنة بن كتامة األسطح احلضرية النموذجية.

الكتامة (%)نوع السطح
95–70قمة األسطح

90–85رصف األسفلت
رصف احلجر والطوب

85–75مع وصالت ضيقة
70–50مع مفاصل مفتوحة

60–25طرق ومسارات احلصباء
30–15الطرق واملمرات املرصوفة باحلصى

30–10األسطح غير املعبدة
25–5املتنزهات واحلدائق واملروج

يتأثــر أثــر التحضــر يف هيدروغــراف الفيضــان أيضــاً باملنــاخ، وبخاصــة هطــول 
األمطــار، والظــروف. لقــد ازداد خطــر الفيضانــات اجلوفيــة يف املناطــق احلضريــة 

الرئيســية التــي بهــا أنظمــة نقــل وخدمــات معقــدة حتــت األرض.
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الفيضانــات الصغيــرة شــائعة، ومــن النــادر حــدوث فيضانــات كبيــرة، لذلــك يوصــف حجــم الفيضــان مــن 
حيــث التكــرار. فالفيضــان الــذي يحــدث ملــدة عامــن هــو فيضــان صغيــر مــن احملتمــل أن يحــدث كل عامــن. 
أمــا الفيضــان الــذي يحــدث كل 100 عــام هــو فيضــان كبيــر مــن احملتمــل أن يحــدث مــرة كل قــرن. وقــد يحــدث 
فيضــان مفاجــئ عندمــا يتحــول مجــرى صغيــر إلــى ســيل مســتعر بعــد هطــول أمطــار غزيــرة خــالل فتــرة 

جفــاف.

· اآلثــــــــــــار الصحيـــــــــة للفيضانـــــــــــات	
لقــد كانــت الفيضانــات يف جميــع أنحــاء العالــم مســؤولة عــن أربــٍع مــن أكبــر 
خمــس كــوارث طبيعيــة دمويــة يف عــام 2007. التأثيــر الكلــي للفيضانــات لــه نطــاق 
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واســع جــّداً، وميكــن أن يؤثــر يف اإلمــدادات الغذائيــة واالقتصــاد بعــد أشــهر، وبالتالي 
ميكــن أن يكــون لــه تأثيــر طويــل األجــل يف الصحــة.

إن احتماليــة أن تتســبب الفيضانــات يف إحلــاق الضــرر بحيــاة البشــر وصحتهــم 
كبيــرة. تذكرنــا األحــداث األخيــرة بــأن الضــرر حــدث داخــل إجنلتــرا وويلــز خــالل 
فيضانــات عــام 2007، يف كوكرمــاوث، يف شــمال غــرب إجنلتــرا، ويف نوفمبــر 2009، 
ويف عــام 2010 بالفعــل، يف فرنســا ويف العديــد مــن املناطــق األخــرى مــن العالــم مبــا 

يف ذلــك الواليــات املتحــدة والبرازيــل والهنــد وجمهوريــة التشــيك وباكســتان.
الفيضانات هي مخاطر طبيعية معقدة. أفاد مكتب التأهب حلاالت الطوارئ وتنسيق 

اإلغاثة يف حاالت الكوارث أن اآلثار قصيرة املدى الشائعة لكوارث الفيضانات هي:
vv.عدد قليل من القتلى واجلرحى
vv.احتمال ضئيل لزيادة األمراض املعدية
vv.حدوث ندرة غذائية بشكل شائع وحركة نزوح سكانية كبيرة

تُظهــر مراجعــة األدبيــات التفصيليــة احلديثــة أن هنــاك تأثيــرات صحيــة )خفيــة( 
ــد مــن  ــى مزي ــزال بحاجــة إل ــا إال مؤخــراً وال ت ــرف عليه ــم التع ــم يت ــدى ل ــة امل طويل

الفهــم، مثــل التأثيــر يف الصحــة العقليــة أو التأثيــر يف الفئــات الضعيفــة.
تشــير العديــد مــن الدراســات الرئيســية املنشــورة خــالل الســنوات اخلمــس 
املاضيــة إلــى أدلــة مفيــدة وتشــمل مراجعــة األدبيــات الوبائيــة؛ لذلــك فــإن البيانــات 
مأخــوذة يف الغالــب مــن املؤلفــات احلديثــة التــي راجعهــا النظراء، واألفعــال القانونية، 

واألدبيــات املنشــورة منــذ عــام 2004.
ــاط  ــدة تشــمل خصائــص الفيضــان، واالرتب ــا محــددات معق ــة له ــار الصحي اآلث
الزمنــي بحــدث الفيضــان، واملســار الســببي املباشــر وغيــر املباشــر بــن الصحــة 
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ــكات  ــذي حلــق باملمتل ــار ال ــإن الدم ــك، ف ــى ذل ــة إل واالســتجابة للفيضــان. باإلضاف
والبنيــة التحتيــة يظهــر علــى الفــور بعــد وقــوع فيضان، لكــن اآلثار الصحية )باســتثناء 
اإلصابــة والوفــاة( قــد تكــون أقــل وضوحــاً، وميكــن أن تســتمر لفتــرة أطــول مــن تلــك 
التــي حتــدث يف إعــادة بنــاء املبنــى. يجــب أيضــاً اعتبــار التأثيــر يف املرافــق الصحيــة 
وقــدرة اخلدمــات الصحيــة علــى االســتمرار يف تقــدمي الرعايــة جــزءاً مــن العواقــب 

الصحيــة الناجمــة عــن الفيضانــات.
تتفاعــل عمليــات الدفــاع ضــد الفيضانــات، وحتســينات البنــاء والتخطيــط، واألثر 
االقتصــادي، والعمــل املجتمعــي، وعمليــات التعــايف مــع صحــة الســكان بطريقــة مــا. 
وجتــدر اإلشــارة إلــى إحصــاءات وكالــة البيئــة (EA) أن 7 % مــن املستشــفيات يف 
اململكــة املتحــدة تقــع يف الســهول الفيضيــة، ويف لنــدن وحدهــا يوجــد 16 مستشــفى 
يف الســهول الفيضيــة، ممــا يزيــد مــن ضــرورة توفيــر الصحــة للجميــع، وإعــادة بنــاء 

القــدرة علــى الصمــود ضــد الفيضانــات.
أدت الزيــادة يف تواتــر وشــدة حــوادث الفيضانــات إلــى زيــادة الوعــي يف املجتمــع 
ــة يف حــال حــدوث فيضــان.  ــي جلــودة اإلرشــادات الصحي ــر احلال الصحــي بالتواف
لقــد حــددت تقاريــر مواضــع الثغــرات ووضعــت أهــداف حتــى متألهــا، التــي تشــمل:

vv االســتجابة مجموعــات  ِقبــل  مــن  الصحــة  دائــرة  لنصائــح  ــال  الفعَّ التعميــم 
احملليــة. واإلنعــاش 

vv.تطوير تدخالت املرونة البيئية ضد الفيضانات
وتشــمل حتديــات إدارة الصحــة العامــة أثنــاء كارثــة الفيضانــات ســالمة املصابــن 
وبقاءهــم علــى قيــد احليــاة، وتوفيــر اخلدمــات الطبيــة والغــذاء اآلمــن وامليــاه، وإعــادة 

توطــن املتضرريــن إذا لــزم األمــر، وتنفيــذ مبــادرات حمايــة الصحــة.
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ــوارد املتاحــة  ــن امل ــاك عــدم توافــق ب ــة، ميكــن أن يكــون هن يف حــال وقــوع كارث
ــى  ــة إل ــاج اســتجابة الصحــة العام ــة؛ حتت ــة الطبي ــى اخلدمــات الصحي واحلاجــة إل

ــن هــذا األمــر بالشــكل املناســب قــدر اإلمــكان. ــق ب التوفي
بالقــدر نفســه مــن األهميــة، يصعــب تعقيــد توثيــق الفيضانــات لآلثــار الصحيــة 
الضــارة الناجمــة عــن الفيضانــات. لقــد جــرى اســتخدام طرائــق مختلفــة ولكــن أّيــاً 
منهــا، ومــن خــالل جتربــة اململكــة املتحــدة، لــم تقــدم صــورًة كاملــًة. باســتخدام ثالثــة 

أمثلــة حديثــة، تظهــر االختالفــات يف األســاليب:

vv وجــدت دراســة وبائيــة عــن اآلثــار الصحيــة بعــد الفيضانــات يف عــام 2002 يف
ســانت لويــس يف أمريــكا أن التعــرض للفيضانــات كان مرتبطــاً بزيــادٍة كبيــرٍة 
يف التهــاب املعــدة واألمعــاء وزيــادة خطــر اإلصابــة بالضيــق النفســي عنــد 

البالغــن بأربعــة أضعــاف.

vv قدمــت الدراســة االجتماعيــة يف املنطقــة الزمنيــة مــن هــال، يف شــمال شــرق
ــار  ــات عــام 2007 مباشــرة صــورة واضحــة لآلث ــرا، يف أعقــاب فيضان إجنلت
الصحيــة املبلــغ عنهــا ذاتّيــاً. أفــاد العديــد مــن املشــاركن أن صحتهــم قــد 
ــل  ــاز التنفســي وردود فع ــوا عــن مشــكالت يف اجله ــث أبلغ ــرت ســلباً، حي تأث

ــة وعــدوى وإجهــاد. جلدي

vv أجــري بحــث نوعــي مــن خــالل مقابــالت متعمقــة ومناقشــات جماعيــة بــن
ــات، مبــا يف  ــن الفيضان ــن م ــازل والشــركات واملزارعــن املتضرري ــي املن مالك
ذلــك أولئــك الذيــن غمرتهــم الفيضانــات واملعرضــن خلطــر الفيضانــات، 
بعــد فيضانــات عــام 2007. أفــادت نتائــج هــذا االســتطالع أن 39 % مــن 
املســتجيبن ذكــروا أن الفيضــان كان لــه تأثيــر يف صحتهــم اجلســدية، وذكــر 

67 % أنــه كان لــه تأثيــر يف صحتهــم العاطفيــة.
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وبائيـــــــــــات اآلثــــــــار الصحية للفيضانـــــــــات
ال ميكــن تقييــم اآلثــار الصحيــة للفيضانــات بشــكل عــامٍّ مــن خــالل الدراســات 
الوبائيــة املســتقبلية اخلاضعــة للرقابــة؛ ولذلــك، فــإن الكثيــر مــن املؤلفــات حــول 
اآلثــار الصحيــة واملشــورة املتاحــة تأتــي مــن التحليــل النفعــي مــع أثــر رجعــي ودراســة 

ــة )الــدروس املســتفادة(. احلال

متثــل الكــوارث الطبيعيــة، التــي تعتبــر الفيضانــات أحدهــا، ظروفــاً صحيــة فريدة 
ــة. هــذا  ــة املاضي ــى مــدار الســنوات القليل ــد عل ــي متزاي ــت باهتمــام بحث وقــد حظي
ــا،  ــل: كاترين ــة، مث ــر األمريكي ــات مــن األعاصي ــى الفيضان ــق بشــكل خــاصٍّ عل ينطب
وإيفــان. ومــع ذلــك، فــإن األبحــاث الوبائيــة احلاليــة حــول تأثيــر الفيضانــات يف 
الصحــة غالبــاً مــا تكــون محــدودة بســبب أحجــام العينــات الصغيــرة وغيــر التمثيليــة.

ــم  ــه ل ــدة؛ ألن ــات أساســية جي ــى بيان ــاً مــا يكــون مــن الصعــب احلصــول عل غالب
جُتمــع البيانــات ذات الصلــة قبــل حادثــة الفيضــان. باإلضافــة إلــى ذلــك، ال يُســّجل 
دائمــاً إســناد النتائــج الصحيــة إلــى الفيضانــات يف مذكــرات الرعايــة الطبيــة أو 

ــة والســبب. ــن الشــكوى الصحي ــط ب ــاً الرب ــي ال يحــدث دائم ــة، وبالتال الصحي

إّن البيانــات الوبائيــة حــول اآلثــار الصحيــة للفيضانــات غيــر مكتملــة، وســيكون 
املزيــد مــن العمــل علــى األحــداث املســتقبلية التــي تغطــي ظــروف مــا قبــل الفيضــان 

وخاللــه وبعــده ذات قيمــة كبيــرة يف زيــادة فهمنــا.

الضــروري يف األمــر هــو أن يجــري تضمــن موضــوع الصحــة يف االســتجابة 
الكاملــة للفيضانــات مــن ِقبــل جميــع القطاعــات: يف نهايــة املطــاف، ســيكون جلميــع 
فريــدة  الطبيعيــة  الكــوارث  الصحــة. جميــع  تأثيــر يف  قطــاع  أي  اإلجــراءات يف 
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مــن نوعهــا وقــد تؤثــر يف كل بلــد بشــكل مختلــف، بســبب اخللفيــات االقتصاديــة 
واالجتماعيــة والصحيــة املتنوعــة.

توجد بعض أوجه التشــابه، مع ذلك، بن اآلثار الصحية، بحيث ميكن للتخطيط 
ــال،  املســتعرض اجليــد والتأهــب علــى جميــع املســتويات، مــع التدريــب الروتينــي الفعَّ
الــة للصحــة واإلغاثــة يف حــاالت الطــوارئ يف أي كارثــة  أن ميّكــن مــن اإلدارة الفعَّ

معينــة. فيمــا يأتــي ُحــّددت االحتياجــات البحثيــة التــي تشــمل:

البيانــات الوبائيــة عــن اآلثــار الصحيــة للفيضانــات غيــر مكتملــة، وســيكون املزيــد . 1
ــه  ــل الفيضــان وخالل ــي تغطــي مــا قب ــى األحــداث املســتقبلية الت مــن العمــل عل

وبعــده ذات قيمــة كبيــرة يف زيــادة فهمنــا.

يوجــد حاجــة إلــى مزيــد مــن العمــل لفهــم الوفيــات الفوريــة وطويلــة األجــل مــن . 2
الفيضانــات، وتأكيــد النتائــج.

ال تــزال املعلومــات املتعلقــة بأســباب وأنــواع اإلصابــات غيــر مكتملــة، وهنــاك . 3
حاجــة إلــى املزيــد مــن العمــل للتحضيــر لهــذه األحــداث واالســتجابة لهــا ولتوثيــق 

املخاطــر بشــكل كامــل.

أجــري عــدد قليــل نســبّياً مــن الدراســات الوبائيــة علــى الســكان املعرضــن . 4
ــى الوقــت  ــغ عنهــا حت ــي أبل ــك الت ــات، ولكــن تل ــة بعــد الفيضان لألمــراض املعدي

احلالــي تبــدو مطمئنــة.

بالتلــوث الكيميائــي غيــر كاملــة ورمبــا ال توفــر معلومــات . 5 البيانــات املتعلقــة 
ــه الزمــالء  ــد مــن العمــل، خاصــة لتنبي ــى مزي ــاك حاجــة إل ــة؛ هن ــة وموثوق كافي
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اإلكلينيكيــن حــول مخاطــر أول أكســيد الكربــون ومــع خبــراء البيئــة لالتفــاق علــى 
ــزم األمــر. ــات إذا ل بروتوكــوالت أخــذ العين

يوجــد حاجــة إلــى مزيــد مــن البحــث لفهــم التأثيــرات التــي حتدثهــا مرونــة . 6
الفيضانــات وعمليــات التعــايف علــى قابليــة التأثــر والطريقــة التــي قــد تغيــر بهــا 

ديناميكيــات الضعــف وحــدوده.

مــن هــذه البيانــات، يلــزم إجــراء مزيــد مــن البحــث حــول الصحــة العقليــة لتحديــد . 7
األدوات والتدابيــر األكثــر فاعليــة للتحقيــق يف هــذه النتيجــة املعقــدة واملقلقــة 

ألحــداث الفيضانــات.

يتضــح مــن البحــث أن الصعوبــات التــي تنشــأ عــن نقــص امليــاه أثنــاء الفيضانــات . 8
حتتــاج إلــى مزيــد مــن الفهــم، ويجــب تطويــر اإلجمــاع علــى كميــة امليــاه ونوعيتهــا 

وإيصالها.

التخطيــط حلــاالت الطــوارئ للمرافــق واخلدمــات الصحيــة للفيضانــات ضعيــف، . 9
وال يتــم دمجــه بالضــرورة يف خطــط الطــوارئ الوطنيــة. يجــب أن تكــون الصحــة 

جــزءاً مــن جميــع خطــط الطــوارئ واالســتجابة لهــا.
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التخفيف من آثــــــار مخاطــــر الفيضانـــــــات
إضافــًة لعمليــة اإلدارة الرشــيدة ملخاطــر الفيضانــات، يوجــد عــدة إجــراءات 
عمليــة وميدانيــة ميكنهــا أن حتــدَّ أو تخفــف مــن آثــار مخاطــر الفيضانــات يف النــاس. 
وسنتوســع يف احلديــث عنهــا هنــا ألنهــا تفيــد أصحــاب القــرار واألراضــي والقائمــن 

علــى إدارة مخاطــر الكــوارث الطبيعيــة.
· التصريـــــــف األرضـــــــــي	

ميكــن تفــادي الفيضانــات الناجمــة عــن تراكــم امليــاه علــى أرض جافــة عــادًة عــن 
طريــق إزالــة امليــاه قبــل أن تتدفــق عبــر الســطح. وهــذا هــو الغــرض مــن التصريــف. 
نظــراً ألن امليــاه املتدفقــة تزيــل التربــة، ميكــن أن يســاعد الصــرف أيضــاً يف احلــد 
مــن تــآكل التربــة ومــن خــالل ذلــك، نقــل التربــة إلــى األنهــار، فضــاًل عــن مشــكالت 

التلــوث وغمــر مصبــات األنهــار واملوانــئ.
ــاً، كان املزارعــون يحفــرون اخلنــادق للتصريــف مــن حقولهــم، وقــد جنــد  تقليدّي
العديــد مــن اخلنــادق يف الريــف لــدى زيارتــه. تعمــل هــذه اخلنــادق عــن طريــق منــع 
املــاء مــن دخــول احلقــل، لذلــك تُصنــع علــى طــول اجلــزء العلــوي مــن احلقــل وبزاويــة 

قائمــة علــى املنحــدر.
تتدفــق امليــاه مــن األرض فــوق احلقــل إلــى اخلنــدق، ثــم علــى طولــه، ويف النهايــة 
إلــى نهــر أو بحيــرة. يعتمــد مقــدار املــاء الــذي يجمعــه اخلنــدق علــى عمقــه. كلمــا كان 

اخلنــدق أعمــق، جتّمــع املزيــد مــن امليــاه.
ســوف يتراكــم املــاء بشــكل طبيعــي يف قــاع املنحــدر. إذا لــم تســتطع التصريــف، 
فقــد تصيــر األرض مشــبعًة بامليــاه. وهــذا يقلــل بشــكل كبيــر مــن قيمتهــا الزراعيــة 

وقــد يجعلهــا غيــر مجديــة للزراعــة.
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لذلــك فــإّن وجــود سلســلة مــن اخلنــادق علــى فتــرات زمنيــة أســفل منحــدر تكــون 
الــة جــّداً يف منــع التشــبع بامليــاه. ومــع ذلــك، حتتــاج هــذه اخلنــادق إلــى الصيانــة.  فعَّ
وهــذا يتطلــب عمالــة كثيفــة، وبالتالــي باهــظ التكلفــة، ولكــن مــا لــم تُنظــف اخلنــادق 

بشــكل دوري، فــإن الغطــاء النباتــي ســوف يخنقهــا ويســدها يف النهايــة.

غســل التربــة مــن احلقــل أعــاله تدريجّيــاً يجعــل اخلنــادق ضحلــة، ممــا يقلــل مــن 
ــام منتظــم،  ــدون اهتم ــدق. وب ــب اخلن ــآكل جوان ــد تت ــا، وق ــي جتمعه ــاه الت ــة املي كمي
ســتصير اخلنــادق عدميــة الفائــدة مبــرور الزمــن. يف املناطــق التــي تكــون فيهــا 
الزراعــة مكثفــة جــّداً، وتكــون األراضــي الزراعيــة ذات قيمــة، حتتــل اخلنــادق أيضــاً 
األراضــي التــي ميكــن زراعتهــا وقــد تتداخــل مــع تشــغيل اآلالت الزراعيــة احلديثــة.

إن اجلمــع بــن تكلفــة الصيانــة العاليــة، واإلزعــاج، وفقــدان األراضــي التي يحتمل 
أن تكــون قابلــة للزراعــة، يقنــع بعــض املزارعــن مبــلء خنادقهــم والبحــث عــن طرائــق 

أخــرى للتحكــم يف حركــة امليــاه.

· أنابـيب أم خنــــــــــــــادق؟	
يف بعض احلاالت، ميكن استبدال اخلنادق بأنابيب مثقبة، مما يسمح بتدفق املياه 
إليها. تؤدي هذه األنابيب وظيفة اخلنادق نفسها، ولكن ميكن دفنها ومبجرد تثبيتها 
تكون أرخص بكثير وأسهل يف الصيانة، مع أنها مناسبة الستبدال اخلنادق الصغيرة 
فقط. وذلك ألن اخلنادق الرئيسية التي يجري تغذيتها من اخلنادق الصغيرة حتمل 

الكثير من املياه، وسيكون استبدال األنابيب مكلفاً جّداً.

ــن اســتخدامها  ــر الصــرف، ميك ــى توفي ــة إل ــا. باإلضاف ــا مزاي ــادق له ــن اخلن لك
لتخزيــن امليــاه، واالحتفــاظ بهــا حتــى ينخفــض مســتوى املــد أو منســوب النهــر قبــل 
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تصريفهــا. هــذه خدمــة مفيــدة يف بعــض األماكــن، لكنهــا ســتكون أكثــر صعوبــة مــع 
نظــام األنابيــب.

أيضــاً، غالبــاً مــا تصطــف النباتــات النموذجيــة علــى ضفــاف األنهــار علــى جانبــي 
ــل  ــادق مناطــق قيِّمــة ملوائ ــل هــذه اخلن ــل مث ــذا أن يجع ــرة. ميكــن له ــادق الكبي اخلن

احليــاة البريــة التــي يجــب احلفــاظ عليهــا كلمــا أمكــن ذلــك.

· نباتــات اســـــتصالح األراضي	
يســهم الغطــاء النباتــي يف احلمايــة مــن الفيضانــات. تقــوم جميــع النباتــات بنقــل 
ــار  ــى طــول ضفــاف األنه ــي تنمــو عــادًة عل ــك الت ــواء، وتل ــى اله ــاه مــن األرض إل املي
ــة بعــد كل شــيء، فهــي تنمــو هنــاك بشــكل طبيعــي  الــة بشــكل خــاصٍّ يف املُهمَّ تكــون فعَّ

ألنهــا تزدهــر بشــكل أفضــل يف األرض الرطبــة.

يف الواقــع، غالبــاً مــا تـُـزرع األنــواع الواقعــة علــى ضفــاف النهــر يف ســياق مشــاريع 
ــا تســاعد يف جتفيــف  ــد. إنه ــى وجــه التحدي ــذا الســبب عل اســتصالح األراضــي له
األرض، ويف النهايــة، عندمــا ينخفــض منســوب امليــاه اجلوفيــة إلــى مــا دون مســتوى 

جذورهــا، فإنهــا متــوت وتصــل األنــواع األخــرى أو تـُـزرع لتحــل محلهــا.

ميكــن أيضــاً اســتخدام النباتــات، واألعشــاب األكثــر شــيوعاً، الســتعادة األخاديــد 
املتآكلــة. عندمــا يتدفــق املــاء عبر الســطح، تتناســب ســرعته مع ميل األرض وخشــونة 

ســطحه. إْذ كلمــا كانــت األرض قاســية، كان التدفــق أبطــأ.

كذلــك تعمــل األعشــاب املزروعــة يف األخاديــد علــى إبطــاء تدفــق امليــاه، ممــا 
يجعــل الســطح أكثــر خشــونة. هــذا يقلــل مــن طاقــة التدفــق، ممــا يتســبب يف ترســب 
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ــاً، متتلــئ األخاديــد التــي حتولــت إلــى )أنهــار  جزيئــات التربــة كرســوبيات، وتدريجّي
خضــراء( بالتربــة التــي حتملهــا مــن األرض إلــى أي مــن اجلانبن ويحتجزها العشــب.

· املصـــــــــارف امليدانيـــــــــة	
ــذى  ــي تتغ ــة حتــت األرض الت ــول، تســتخدم املصــارف املدفون داخــل أحــد احلق
مــن اخلنــادق أو األنابيــب الكبيــرة خلفــض منســوب امليــاه اجلوفيــة. مــرة أخــرى، 
هــذه ليســت فكــرة جديــدة. يف املاضــي، كان املزارعــون الذيــن يرغبــون يف جتفيــف 
حقــل بهــذه الطريقــة يحفــرون سالســل مــن اخلنــادق الضيقــة، بالتــوازي مــع بعضهــا 

البعــض وعلــى املنحــدر.

ــروع مــن  ــا بف ــرة، ويغطونه ــادق باحلصــى أو احلجــارة الكبي ــون اخلن ــوا يبطن كان
الشــجيرات واألشــجار الصغيــرة املوضوعــة علــى طــول كل خنــدق، ثــم يعيــدون التربــة 

التــي أزالوهــا، ودفــن املصــارف.

مــع مــرور الزمــن، بالطبــع، ســوف تتحلــل املــواد النباتيــة وستســقط التربــة، ومتــأل 
املصــارف، التــي يجــب حفرهــا مــرة أخــرى. لكــن املصــارف مــن هــذا النــوع تــدوم لعدة 

ســنوات، واملــواد ال تكلــف املــزارع شــيئاً، باســتثناء الكثيــر مــن العمــل الشــاق.

مــن الواضــح أنــه نظــًرا ألن املصــارف يجــب أن حتمــل املــاء إلــى أســفل املنحــدر، 
ــه إذا مت  ــل؛ ألن ــى منحــدر الت ــل هــي نفســها. هــذه ليســت مشــكلة عل يجــب أن متي
وضعهــا علــى عمــق ثابــت حتــت الســطح، فســوف تتبــع حتمــاً املنحــدر الطبيعــي للتــل.

علــى املنحــدرات الضحلــة، قــد يحتاجــون إلــى جتــاوز هــذا ويجــب أن يكــون لديهــم 
ميــل ال يقــل عــن نحــو 1: 1000، ممــا يعنــي أن ارتفــاع األنبــوب - الــذي يتــم قياســه 
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عــادًة بالرجــوع إلــى مســتوى ســطح البحــر - يتناقــص مبقــدار وحــدة واحــدة )قــدم أو 
متــر( لــكل 1000 وحــدة تقــاس أفقّيــاً أســفل املنحــدر.

إذا كان التــدرج أكبــر مــن 1: 1000، فســيتدفق املــاء بحريــة عبــر املصــارف. مــن 
ــة، يجــب أن تكــون قــادرة علــى حمــل أكبــر  ال الواضــح بنفــس القــدر، لكــي تكــون فعَّ

قــدر ممكــن مــن املــاء ميكــن تصريفــه خــالل عاصفــة ممطــرة شــديدة.

· مجـــــــــــــاري التصريــــــــــــــف	
التربــة الرمليــة، املكونــة مــن جزيئــات كبيــرة نســبّياً مــع وجــود فــراغ كاٍف بينهــا، 
تســتنزف بحريــة وال حتتــاج إلــى دعــم. لكــّن التربــة الثقيلــة هــي التــي تســتفيد مــن 
الصــرف حتــت الســطحي، وبخاصــة التربــة الطينيــة، حيــث تكــون اجلزيئــات صغيــرة 
جــّداً ومتالصقــة معــاً بإحــكام بحيــث ال ميكــن أن ميتــص املــاء مــن الســطح إال 

بصعوبــة.

يوجــد ميــل يف التربــة الطينيــة الواقعــة أســفل العمــق الــذي ميكــن الوصــول إليــه 
عــن طريــق احلراثــة إلــى أن تكــون شــبه مشــبعة بامليــاه يف الطقــس الرطــب وحتّمــص 
بقــوة يف الطقــس اجلــاف. ويف كلتــا احلالتــن، ينتــج عــن ذلــك طبقــٌة كتيمــة تشــجع 
التربــة العلويــة علــى التشــبع بامليــاه، وعندمــا يحــدث هــذا، تتدفــق ميــاه األمطــار عبــر 
ــة، وجتــف  ــة جافــة أســفل عمــق احلراث ــدالً مــن امتصاصهــا. تبقــى الترب الســطح ب

الطبقــة العلويــة بســرعة، ويضيــع املــاء الثمــن.

أرخــص طريقــة للمــزارع للتعامــل مــع هــذا املوقــف هــي تركيــب مجــاري التصريف 
Moles، باســتخدام محــراث املجــاري، كمــا هــو موضح يف الرســومات أدناه. ال يُحدث 

محــراث املجــاري ثلمــاً كمــا هــو حــال احملــراث العــادي، وإمنــا بــدالً مــن ذلــك، يحــوي 
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علــى شــفرة عموديــة مــع أســطوانة، تســمى مجــرى التصريــف، علــى شــكل رصاصــة 
ومثبتــة أفقّيــاً يف األســفل، وخلــف مجــرى التصريــف، توجــد أســطوانة عريضــة، 
تســمى مكّبــر التصريــف Mole Enlarger، لتوســيع الفتحــة املقطوعــة بواســطة مجــرى 

التصريف.

نظــراً ألن هــذا اجلهــاز يُســحب عبــر التربــة، علــى عمــق ثابــت محــدد بواســطة 
قضيــب توجيــه قابــل للضبــط، فإنــه يُحــدث شــّقاً ضيقــاً مــع وجــود نفــق يف األســفل 
يبقــى مفتوحــاً بواســطة التربــة املعبــأة التــي تبطنــه. اعتمــاداً علــى التربــة، حُتــدث 
املصــارف علــى فواصــل مــن نحــو )2.7 متــر( وبعمــق )0.6 - 0.9 متــر(. وهــذه 

ــراق باطــن األرض. الفواصــل عميقــة مبــا يكفــي الخت

ــا  ــه يحطمه ــة، فإن ــى طــول الترب ــف عل ــرس احملــراث مجــرى التصري ــا يغ عندم
علــى اجلانبــن، ممــا يــؤدي إلــى حــدوث شــقوق بزاويــة 45 درجــة تقريبــاً. يصــرف 
املــاء إلــى أســفل الشــقوق ويصــب يف مجــرى التصريــف، الــذي ينقلــه بعيــداً إلــى 

ــوب. ــرة أو أنب حف

تتســبب احلراثــة العاديــة يف إحــداث اضطــراب بســيط يف مجــرى التصريــف، ألن 
احملــراث يتحــرك علــى عمــق 30 ســم أو نحــو ذلــك مــن التربــة. يف التربــة الطينيــة 
الثقيلــة، ميكــن أن يســتمر نظــام مجــرى التصريــف ملــدة خمــس أو حتــى 10 ســنوات 

قبــل أن تبــدأ يف االنهيــار ويجــب حتديثهــا مــرة أخــرى.
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محــراث مجــرى التصريــف. عندمــا ُيســحب مجــرى التصريــف علــى شــكل الرصــاص مــن خــالل التربــة، 
فإنــه يقطــع احلفــرة التــي يجــري توســيعها بواســطة مكّبــر التصريــف. يقــوم اجلهــازان بتعبئــة التربــة علــى 

اجلانبــن، ممــا يــؤدي إلــى إنشــاء نفــق يعمــل كمصــرف ويســتمر لعــدة ســنوات.

امليــاه  إلزالــة  دميومــًة  أكثــر  Tile Drains طريقــًة  املرصوفــة  املصــارف  توفــر 
الفائضــة ولكنهــا أكثــر تكلفــًة. أيضــاً، ميكــن اســتخدامها يف التربــة الطريــة جــّداً 
مقارنــة مبجــاري التصريــف وتســتمر لفتــرة أطــول. تصنــع املصــارف املرصوفــة مــن 
ــدق. ــاع اخلن ــى طــرف يف ق ــن طــرف إل ــب موضوعــة م ــن األنابي ــرة م أقســام قصي

قدميــاً، كانــت األنابيــب تصنــع مــن الطــن املســامي؛ أمــا حاليــاً فغالبــاً مــا تكــون 
مصنوعــة مــن البولــي إيثيلــن أو اخلرســانة ومثقبــة بثقــوب؛ ألن هــذه املــواد أرخــص 

وأكثــر متانــة.
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مبــدأ املصــارف املرصوفــة هــو نفســه املســتخدم يف مجــاري التصريــف، لكــن 
املصــارف املرصوفــة أكبــر بأقطــار تتــراوح بــن )7.6و30 ســم(، ومتباعــدة عــن 
بعضهــا كثيــراً. مــرة أخــرى، يعتمــد ذلــك علــى التربــة، ولكــن قــد توضــع املصــارف 

املرصوفــة علــى بُْعــد )21-30 متــراً(.

ــل،  ــع خطــوط احلق ــاً م ــة، تتماشــى تقريب ــى مصــارف جانبي يشــتمل النظــام عل
 ،Collectors التــي تغــذي املصــارف الرئيســية، والتــي يطلــق عليهــا غالبــاً املجمعــات
والتــي تنقــل امليــاه بعيــداً إلــى حفــرة أو نهــر. تشــكل املصــارف منطــاً يختلــف وفقــاً 
لشــكل األرض وانحدارهــا. منــط عظــم الســمكة، املوضــح يف الرســم البيانــي اآلتــي، 

شــائع جــّداً.

)لليمــن( منــط متعــدد مــن مصــارف احلقــل اجلانبــي التــي تغــذي املصــرف الرئيســي. )لليســار( مخطــط 
عمليــة توزيــع املصــارف واجتــاه تدفــق امليــاه.
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· فوائــــد عمليـــــــة التصريـــــف	
تعمــل املصــارف احلقليــة - بجميــع أنواعهــا- علــى خفض منســوب امليــاه اجلوفية 
عــن طريــق ســحب املــاء إليهــا مــن كال اجلانبــن. يســقط منســوب امليــاه اجلوفيــة أوالً 
يف املنطقــة األقــرب لألنابيــب، ثــم ينتشــر التأثيــر إلــى اجلوانــب، وقــد يســتغرق األمــر 

عــدة ســنوات حتــى تصــل إلــى ســعة الصــرف النهائيــة.

يعمــل التصريــف علــى حتســن جــودة األراضــي الزراعيــة الرطبــة، وبالتالــي غلــة 
احملاصيــل، وهــذا هــو الســبب يف أنــه يحظــى بشــعبية بــن املزارعــن. كمــا أنــه 
يســاعد علــى منــع الفيضانــات يف املناطــق املنخفضــة عــن طريــق حتويــل امليــاه إلــى 
األنهــار أو إلــى الِبــرك حيــث ميكــن االحتفــاظ بهــا حتــى تنخفــض مســتويات األنهــار 
بشــكل كاٍف لتحريرهــا. ويقلــل هــذا أيضــاً مــن تــآكل التربــة وارتفــاع مجــاري األنهــار 

عــن طريــق ترســب الرواســب املنقولــة مــن احلقــول.
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تخفف مجاري التصريف كثيرًا من اآلثار السلبية للفيضانات عندما توضع حتت مستوى التربة. 

النظــام الــذي يزيــل فائــض امليــاه مــن احلقــول يشــبه ذلــك الــذي يزيــل امليــاه 
الزائــدة مــن الشــوارع واملبانــي ومواقــف الســيارات يف ُمدننــا. هنــاك، يتدفــق املــاء مــن 
خــالل التفريعــات ويف مصــارف ميــاه األمطــار. مصــارف احلقــول، يجــب أن تكــون 
كبيــرة مبــا يكفــي لتحمــل أكبــر كميــة مــن امليــاه التــي مــن املتوقــع أن تتدفــق إليهــا. 
ــي يســتنزفونها. وهــذا  ــغ يف نقطــة أقــل مــن املنطقــة الت يجــب عليهــم أيضــاً التفري
ميثــل صعوبــات يف بعــض املـُـدن، حيــث توجــد مناطــق حتــت مســتوى النهــر تســتقبل 

التصريــف، ويجــب ضــخ ميــاه األمطــار إلــى مســتوى أعلــى.
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كمــا يوضــح الرســم، فــإن عمــق املصــارف وليــس التباعــد بينهــا هــو الــذي يحــدد مــدى انخفــاض منســوب 
امليــاه اجلوفيــة.

· التصريــــــف يف الســــهول الفيضيــــــــة	
قــد يــؤدي تصريــف األراضــي إلــى زيــادة مخاطــر الفيضانــات بالُقــْرب مــن 
الســواحل وعلــى ســهول األنهــار. الطريقــة الوحيــدة املؤكــدة حلمايــة املبانــي هــي 

وضعهــا بعيــداً عــن امليــاه.

غالًبــا مــا يجــري تعريــف الســهول الفيضيــة علــى أنهــا أرض معرضــة للفيضانــات 
خــالل 100 عــام. فــإذا كان املنــزل مصممــاً ليــدوم 70 عامــاً، فهنــاك احتمــال كبيــر 
ــدة  ــة الوحي ــل خــالل 100 عــام. الطريق ــى األق أن يغمــره الفيضــان مــرة واحــدة عل
لتجنــب املخاطــر هــي إعــادة تصميــم املبانــي إلــى احلــد الــذي مــن املتوقــع أن تصــل 
إليــه ميــاه الفيضانــات. قــد تكــون اخلطــة نفســها صاحلــة إلــى حــد كبيــر للمناطــق 
الســاحلية، حيــث ميثــل التــآكل مشــكلة ويف املناطــق التــي قــد تســبب فيهــا األعاصيــر 

عواصــف مطريــة.
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يعتقــد بعــض املهندســن املتخصصــن يف مشــاريع البنــاء يف املناطــق الســاحلية 
أن مخاطــر االجنــراف والفيضانــات يجــب أن حتســب علــى أســاس احتماليــة مدتهــا 
100 عــام، مماثلــة لتلــك املســتخدمة يف الســهول الفيضيــة، وأنــه يجــب حتديــد جميــع 

املبانــي علــى مســافة مناســبة مــن الشــاطئ. 

· األراضـــــــي الرطبــــــــــــة	
الطينيــة  والســهول  املاحلــة  واملســتنقعات  واألهــوار  املســتنقعات  تبــدو  قــد 
ــا تكــون يف  ــاً م ــا غالب ــدة، ولكنه ــة وعدميــة الفائ ــروف أماكــن ممل ومســتنقعات املنغ
مواقــع ميكــن أن تكــون جذابــة. ميكــن جتفيفهــا وحتويلهــا إلــى أراٍض جافــة مناســبة 
لبنــاء املنــازل أو الفنــادق الســياحية. مبجــرد أن يحــدث ذلــك، ميكــن لألشــخاص 

ــة. ــة مرغوب ــى منطق ــه إل ــا جــرى حتويل ــى م ــال إل االنتق

يف وقــٍت مــن األوقــات، احتلــت مناطــق األراضــي الرطبــة ما يقرب مــن )906500 
كيلومتــر مربــع( مــن الواليــات املتحــدة. بعــد ذلــك، بــن عامــي 1849 و1850، أصــدر 
الكونغــرس قوانــن أراضــي املســتنقعات لتشــجيع تصريفهــا، وبشــكل أساســي لتحويل 
مــا كان يُنظــر إليــه علــى أنــه مناطــق )غيــر مجديــة( إلــى أراٍض زراعيــة. يف الزمــن 
احلاضــر، لــم يتبــق ســوى نحــو )401450 كيلومتــر مربــع( مــن األراضــي الرطبــة، أي 

أقــل مــن النصــف.

يوجــد نحــو 90 % مــن األراضــي الرطبــة الباقيــة داخليــة؛ تقــع البقيــة علــى طــول 
الســواحل، يف املناطــق اجلنوبيــة، حيــث تشــمل مســتنقعات املنغــروف.

طبعــاً ال يقتصــر فقــدان األراضــي الرطبــة علــى الواليــات املتحــدة بالطبــع. إنهــا 
تضيــع يف جميــع أنحــاء العالــم. منــذ عــام 1971 انعقــد مؤمتــر دولــي يف رامســار، يف 
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إيــران، للبحــث عــن طرائــق حلمايــة مثــل هــذه املناطــق؛ ألنهــا تشــكل سالســل موطــن 
ــة  ــة رامســار بشــأن األراضــي الرطب ــة املهاجــرة. وكانــت نتيجــة اتفاقي ــور املائي للطي
ذات األهميــة الدوليــة، حتديــد املواقــع ذات القيمــة اخلاصــة وحمايتهــا مــن التجفيــف 

وتنميتهــا.

ــة باســم األطــراف  ــة، واملعروف ــل 131 دول ــن قب ــة م ــى االتفاقي ــع عل جــرى التوقي
املتعاقــدة، وُحــّدد مــا مجموعــه 1150 موقعــاً ووضعهــا علــى قائمــة رامســار لألراضــي 

الرطبــة ذات األهميــة الدوليــة.

تغطــي أراضــي رامســار الرطبــة مجتمعــة مســاحة تبلــغ نحــو )963000 كيلومتــر 
مربــع( أي أكثــر مــن املســاحة املشــتركة لتكســاس ولويزيانــا وأركنســاس، أو املنطقــة 

املشــتركة بــن فرنســا وأملانيــا.

· تخزيــــــــــن امليـــــــــاه ومنــــــــع الفيضانــــــــــات	
توجــد مناطــق رطبــة مماثلــة، أو كانــت موجــودة يف الســابق، علــى طــول الروافــد 
الســفلية للعديــد مــن األنهــار الكبيــرة، مبــا يف ذلــك نهــر املسيســيبي. هــذه امليــاه 
املمتصــة تفيــض مــن أنهارهــا، وبالتالــي حتمــي األراضــي املجــاورة مــن الفيضانــات.

وبجانــب األنهــار توجــد حقــول منخفضــة يف كثيــر مــن األحيــان حيــث تكــون 
األرض عــادة رطبــة. حيــث تنمــو نباتــات البــردي هنــاك، وكذلــك نباتــات الكاتيــل 
والنباتــات األخــرى التــي تشــبه األعشــاب ولكنهــا ليســت كذلــك، إنهــا تنمــو يف كتــٍل 
معزولــة. وقــد تنتشــر هنــا وهنــاك بــرك صغيــرة مــن املــاء مــع نباتــات مختلفــة تنمــو 

فيهــا وحولهــا.
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يف جزء من الزمن، تكون بعض هذه املناطق جافة بدرجة كافية لرعي املاشية 
وقد حتوي على عشب كاٍف للمزارع ليتمكن من قطعه من أجل التنب. تُعرف هذه 
املناطق باملروج الرطبة، أو يف بريطانيا باسم املروج املائية. حيث توجد املياه على 

عمق أكبر وتوجد لفترة أطول من الزمن، يطلق عليها اسم )املستنقعات(.

ا أو عندمــا يــذوب الثلــج علــى  مــن زمــن آلخــر، بعــد هطــول أمطــار غزيــرة جــّدً
ســطح األرض والتــالل، يرتفــع منســوب امليــاه يف النهــر وقــد يفيــض علــى الضفــاف، 

ثــم تغمــر األرض الرطبــة املجــاورة.

قد يبقى املاء هناك حتى ينخفض منسوب النهر مرة أخرى، ثم يصرف ببطء 
مرة أخرى يف النهر، أو قد يتدفق املاء عبر األرض الرطبة، مما يجعل النهر أكثر 
ذلك،  بعد  تدفقه.  معدل  من  يبّطئ  نفسه  الوقت  يف  ولكن  ال،  فعَّ بشكل  اتساعاً 

سيجري تصريف املياه مرة أخرى إلى قناة النهر الرئيسية مرة أخرى.

لنفتــرض أن األرض الرطبــة قــد جــرى جتفيفهــا. أثنــاء الطقــس اجلــاف، عندمــا 
يكــون النهــر منخفضــاً، يجــري تركيــب املصــارف حتــت األرض مــن أجــل خفــض 
منســوب امليــاه اجلوفيــة عــن طريــق نقــل امليــاه إلــى النهــر. ثــم تغلــق ضفــة النهــر حتــى 
ــى ضفــاف  ــة عل ــاً ميكــن زراعــة احلقــول الواقع ــاه مــرة أخــرى. حالي ال تتســرب املي

النهــر أو ميكــن بنــاء منــازل عليهــا، مــع إطاللــة رائعــة علــى النهــر.

لقــد حــدث هــذا النــوع مــن التطويــر مــرات عديــدة. بعــد بضــع ســنوات، عندمــا 
جتــف األرض حتــت البيــوت وتنكمــش، يضعفهــا وزن املنــازل، وتتصــدع األساســات. 
يف الوقــت نفســه، تتصــدع خزانــات الصــرف الصحــي أيضــاً وتســرب محتوياتهــا إلــى 
النهــر، ممــا يــؤدي إلــى تلويــث امليــاه التــي قــد يحتاجهــا األشــخاص الذيــن يعيشــون 

يف اجتــاه مجــرى النهــر للــري وتلحــق الضــرر بالنباتــات واحليوانــات املائيــة.
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ــم يرتفــع منســوب النهــر ويفيــض كمــا كان يحــدث دائمــاً بشــكل دوري، ولكــن  ث
لــم يعــد هنــاك حــزام مــن األراضــي الرطبــة للتحكــم يف حركــة امليــاه. بــدالً مــن 
ذلــك، هنــاك حقــول لزراعــة احملاصيــل أو منــازل يعيــش فيهــا أشــخاص. تغمــر امليــاه 
ــازل وتغمرهــا، ثــم تســتمر يف اجتــاه  احملاصيــل وتدمــر احملاصيــل وتتدفــق إلــى املن

ــاك أيضــاً. ــات هن ــر دون رادع لتســبب فيضان مجــرى النه

غالبــاً مــا كانــت األرض املجــاورة للنهــر تُغمرهــا امليــاه يف املاضــي، أمــا الفيضــان 
فقــد كان محــدوداً وغيــر ضــار. ازدهــرت النباتــات التــي تنمــو بجانــب النهــر يف 
الظــروف الرطبــة، وابتعــدت احليوانــات التــي تعيــش علــى األرض عــن الطريــق 
وعــادت فيمــا بعــد، عندمــا هــدأت امليــاه. لكــن صــارت الفيضانــات ضــارة فقــط بعــد 

ــة واســتخدامها ألغــراٍض أخــرى. ــف األراضــي الرطب جتفي

· األراضـــي الرطبــــــة الساحليــــــــة	
التأثيــر األكثــر دراماتيكيــة للفيضانــات يف طــول الســواحل املنخفضــة. هنــاك، ال 
متتــص األراضــي الرطبــة املــاء مــع ارتفــاع البحــر فحســب، بــل متتــص أيضــاً طاقــة 
األمــواج. ومــن شــأن هــذا أن يُقلــل مــن احتماليــة حــدوث عواصــف جتتــاح األراضــي 

الداخليــة.

ينتقــل املــاء مــن اليابســة إلــى البحــر، معظمــه عبــر األنهــار، ولكــن البعــض 
اآلخــر ينتقــل عــن طريــق التصريــف مباشــرة مــن األراضــي الســاحلية أو مــن خــالل 
مجــاري صغيــرة. تبــدأ جزيئــات التربــة وحبيبــات الرمــل، املعلقــة يف امليــاه العذبــة، يف 

ــاه املاحلــة. ــط باملي االســتقرار عندمــا تلتقــي وتختل

تتشــكل اخلزانــات الرمليــة والســهول الطينيــة، وتنمــو يف النهايــة إلــى ارتفــاع 
يجعلهــا مكشــوفة عنــد انخفــاض املــد. يــؤدي نقــل امليــاه إلــى قطــع القنــوات مــن 
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خاللهــا، لــذا فهــي تشــبه األرض املنخفضــة مــع تدفــق العديــد مــن األنهــار الصغيــرة 
ــة للحفــظ. حتفــر الرخويــات والديــدان  عبرهــا. بالفعــل اخلزانــات والشــقوق ُمهمَّ
واحليوانــات الالفقاريــة األخــرى فيهــا بأعــداد كبيــرة وتوفــر الغــذاء للطيــور اخلوض.

· املســـــــتنقعات امللحيــــــة	
عندمــا تقــع أجــزاء مــن الســطح فــوق املــاء طــوال الوقــت باســتثناء املــد األعلــى 
ــات يف النمــو التــي حتبــس  ــرة، ميكــن أن تبــدأ النبات وعندمــا تغســلها األمــواج الكبي
بدورهــا املزيــد مــن الرواســب، وتزيــد مــن ارتفــاع الســطح، وتتحــول الضفــة الرمليــة 
أو الســهول الطينيــة إلــى مســتنقع ملحــي، وهــو مــكان مغطــى بالنباتــات ميكنــه حتّمــل 
امليــاه العذبــة وامليــاه املاحلــة.  عنــد انخفــاض املــد، تكــون أجــزاء مــن املســتنقع امللحــي 
جافــة بدرجــة كافيــة للمشــي عليهــا، وهــذا مــا يشــجع املطوريــن علــى اســتغاللها؛ يف 
حالتهــا الطبيعيــة، غالبــاً مــا توفــر بعــض الرعــي للماشــية وفرصــاً لتربيــة احملــار يف 

القنــوات التــي متــر عبرهــا.

عــادة مــا تكــون اخلطــوة األولــى يف اســتعادتها إيواءهــا خلــف ِجــدار بحــري؛ ألنــه 
لــم يعــد بإمــكان امليــاه املاحلــة أن تغطيهــا وأن يغســل املطــر تدريجّيــاً امللــح مــن التربــة، 
التــي تصيــر بعــد ذلــك شــديدة اخلصوبــة. يف الواقــع، املســتنقعات املاحلــة معقــدة 
جــّداً. كمــا يوضــح الرســم املقطــع العرضــي اآلتــي أحدهــا، حيــث تتقاطــع القنــوات 
مــع املناطــق املرتفعــة، وميتــد بعضهــا إلــى مــا دون املســتوى املتوســط للمــد واجلــزر 

املنخفــض.
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مقطع عرضي ملستنقع ملحي.

حيــث تتدفــق ميــاه املــد واجلــزر عبــر هــذه القنــوات يف كال االجتاهــن. ســوف 
تلتقــط التجاويــف الصغيــرة فــوق املســتوى املتوســط للمــد األعلــى امليــاه مــن األمــواج 
ــاه  ــد مــن ملوحــة املي ــاه، ممــا يزي ــر مــن املي ــة لتبخــر الكثي ــرة كافي وحتتفــظ بهــا لفت

.Salt Bowl )املتبقيــة وتتشــكل حالــة اســمها )وعــاء امللــح

تختلــف املســتنقعات امللحيــة حســب الظــروف احملليــة مــن حيــث احلجــم ويف 
نطــاق النباتــات التــي تدعمهــا. كلمــا كان الســاحل أكثــر حمايــة، كانــت املســتنقعات 
امللحيــة أكبــر، ولكــن حتــى علــى الســواحل املكشــوفة إلــى حــد مــا، قــد يجــري إنشــاء 
النباتــات علــى أعلــى مســتوى للمــد واجلــزر. تتباطــأ املوجــات ألنهــا متــر فــوق الرمــال 
والطــن والنباتــات. ثــم تفقــد طاقتــه وتضــرب األرض خلــف املســتنقعات بقــوة أقــل، 
ممــا يحمــي املنطقــة الداخليــة املجــاورة واملبانــي القائمــة عليهــا. هــذا صحيــح حتــى 
عندمــا تكــون املنطقــة الداخليــة محميــة بِجــدار البحــر اخلــاص بهــا، ألن املســتنقعات 
امللحيــة حتمــي اجِلــدار، ممــا يقلــل مــن كميــة التعزيــزات التــي يحتاجهــا وتكلفــة 

صيانتهــا.
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· مســـــــــتنقعات املنغـــــــــــــــروف	
مســتنقعات املنغــروف هــي املكافــئ االســتوائي للمســتنقعات املاحلــة. تتطــور 
بشــكل أفضــل علــى الســواحل املوحلــة واحملميــة، وغالبــاً مــا تكــون خلــف اجلــزر 
ــر فقــط تيجــان األشــجار  ــد، تظه ــاع امل ــد ارتف ــة. عن احلاجــزة أو الشــعاب املرجاني

فــوق املــاء، وقــد تكــون بعــض األوراق الســفلية مغمــورة معظــم الزمــن.

يوجد نحو 90 نوعاً من أشجار املنغروف. كلها عبارة عن أشجار عريضة األوراق 
دائمة اخلضرة أو شجيرات تنمو بشكل سيئ، إن وجدت، بعيداً عن املياه املاحلة. 
بعضها له جذور طويلة جتعل اجلذع الرئيسي خالياً من املاء؛ البعض اآلخر لديه 
)جذور التنفس( Pneumatophores التي تظهر فوق املاء من اجلذر الرئيسي حتت 

األرض وتسمح لألكسجن وثاني أكسيد الكربون باملرور داخل وخارج النبات.

ــات املســتنقعات  ــن نبات ــروف أفضــل يف حجــز الرواســب م ــر أشــجار املانغ تعتب
املاحلــة. يف الواقــع، إنهــا بارعــة يف ذلــك لدرجــة أنهــا يف العديــد مــن األماكــن، تقــوم 
بتمديــد اخلــط الســاحلي تدريجّيــاً عــن طريــق التحــرك أكثــر يف البحــر حيــث تتراكــم 

الرواســب احملتجــزة ويصيــر املــاء ضحــاًل.

تطهير  جرى  املعتدلة،  املناطق  يف  الطينية  والسهول  امللحية  املستنقعات  مثل 
وكوقود،  للبناء  قيمة  ذو  املنغروف  واسع: خشب  نطاق  على  املانغروف  مستنقعات 
ميكن حتويل األراضي املستصلحة من املستنقعات إلى أراٍض زراعية خصبة مناسبة 
التنمية  السواحل احملمية تشجع  السكر، وموقعها يف  لزراعة قصب  بشكل خاصٍّ 
أنها كانت ضحايا احلرب. خالل حرب فيتنام، جرى رش أشجار  السياحية. كما 

املانغروف مراراً وتكراراً مببيدات األعشاب إلزالة أوراقها، وقتل الكثير منها.
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متتــص األراضــي الرطبــة بجميــع أصنافهــا وعلــى طــول الســواحل وبجانــب 
األنهــار والبحيــرات ميــاه الفيضانــات. متتلــئ بســرعة، ثــم حتــرر امليــاه ببــطء، ويف 
الوقــت نفســه مــع انخفــاض منســوب األنهــار أو البحــر. حيثمــا حتــدث بشــكل طبيعــي 
فإنهــا توفــر حمايــة ممتــازة مــن الفيضانــات. لذلــك فــإّن إزالتهــا تزيــل تلــك احلمايــة 

وتتــرك األرض املســتصلحة عرضــة للخطــر.

كما أنها تدعم مجموعة واسعة من احلياة البرية، مبا يف ذلك العديد من األنواع 
التي تتكيف مع الظروف القاسية يف املوائل التي جتف وتغمر بشكل متناوب، ويف 
حالة األراضي الرطبة الساحلية املعرضة للمياه العذبة واملاحلة بالتناوب. مع جتفيف 
األراضي الرطبة، يتم تدمير املوطن وتختفي نباتاته وحيواناته. يجب احلفاظ على 

األراضي الرطبة، وبقدر اإلمكان، يجب استعادة األراضي الرطبة املفقودة.

· احلواجـــــــــــز النهريـــــــــــة	
عندمــا يفيــض نهــر، تتباطــأ امليــاه مــع ارتفاعهــا فــوق الضفــاف. كلمــا تباطــأ املــاء، 
فإنــه يفقــد الطاقــة. ومــن شــأن هــذا أن يُقلــل مــن قدرتــه علــى نقــل جزيئــات التربــة؛ 

وبالتالــي، قــد يــودع جــزء مــن حمولتــه علــى رأس اخلــزان ويبقــى هنــاك.

ــة مــن  ــى الضفــة، وإذا كانــت مكون بعــد انحســار الفيضــان، جتــف الرواســب عل
ــاًل، ويف كل  ــة قلي ــع الضف ــا ترتف ــة وقاســية. هن ــر صلب ــا تصي ــة، فإنه ــات طيني جزيئ
مــرة يفيــض فيهــا النهــر، تترســب طبقــة أخــرى مــن التربــة فــوق الطبقــات الســابقة 

وترفــع الضفــة أكثــر.

يف الوقــت نفســه، قــد تكــون الرواســب املترســبة علــى قــاع النهــر ترفــع مســتوى 
النهــر. عــادًة مــا يجعــل هــذا النهــر ضحــاًل وأكثــر عرضــة للفيضانــات، لكــن الســدود 
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املرتفعــة متنــع ذلــك. بــدالً مــن ذلــك، يرتفــع النهــر بكاملــه، ويتراكــم القــاع واخلزانــات 
معــاً، حتــى يتدفــق النهــر علــى مســتوى أعلــى مــن األرض إلــى أي مــن اجلانبــن.

تظهـــــــــــــر املقاطـــــــــع العرضيـــــــــــــة كيف يرفع النهر من سماكة ضفافه مبرور الزمن بسبب تراكــــــــــــــم 
الرواســــــــب مشكـــــاًل حواجــــــــــز نهريـــــــة.

ميكن أن تتشكل احلواجز من هذا النوع بشكل طبيعي، لذلك ليس من املستغرب 
أن األشخاص الذين عاشوا بالُقْرب من األنهار التي غمرت حقولهم ومنازلهم بن 
احلن واآلخر أدركوا أنه ميكنهم حماية أنفسهم من خالل بناء سدود مماثلة. فقد 
الفراعنة.  زمن  النيل يف  لنهر  )الغربية(  اليسرى  الضفة  طول  على  السدود  بُنيت 
وامتد هذا ألكثر من )965 كلم( من أسوان جنوباً إلى البحر األبيض املتوسط. يف 
وقٍت الحق، بنى املهندسون العرب سدوداً على الضفة اليمنى )الشرقية( لنهر النيل.
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لقــد كانــت األنهــار الرئيســية األخــرى حتدهــا الســدود، لكــن تكلفــة البنــاء كانــت 
عاليــة، واحلمايــة التــي توفرهــا لــم تكتمــل بعــد. كانــت الســدود تتعــرض باســتمرار 

للهجــوم مــن التعريــة ومــن احليوانــات التــي اخترقتهــا وأضعفتهــا.

كان ال بــد مــن توظيــف آالف األشــخاص بشــكل دائــم إلصالحهــا، ولكــن مــع كل 
ــر الثقــوب،  هــذا اجلهــد، تعرضــت لالنتهــاك مــراراً وتكــراراً. كان املــاء يتســرب عب
ــاً، ونقــاط الضعــف األخــرى، ويتدفــق عبــر اجلانــب  التــي تصنعهــا احليوانــات غالب
اآلخــر فيمــا يســمى )الدمامــل(. غالبــاً مــا كانــت هــذه الدمامــل هــي ســبب حــدوث 

شــقوق يف اجلســور، والتــي تســمى )الصــدوع(.

ميكــن أن يــؤدي فشــل الســد إلــى كارثــة. أثنــاء هطــول األمطــار املوســمية الغزيــرة 
يف صيــف عــام 1998، ظهــر صــدع يزيــد طولــه علــى )40 متــًرا( يف ســد بجانــب نهــر 
اليانغتســي يف مقاطعــة قوانغدونــغ، الصــن. اســتخدم اجليــش والشــرطة املتفجــرات 

إلغــراق )908 طــن متــري( يف محاولــة فاشــلة لســد الثغــرة.

إلــى اجلنــوب الغربــي مــن مدينــة جوانــزو  غمــرت امليــاه مدينــة جيوجيانــغ، 
)كانتــون(، يف أماكــن لعمــق أكثــر مــن )1.8 م(، وقــد فقــد اآلالف حياتهــم. كمــا ُطــرد 
ــى إجــالء 330 ألــف  ــرت الســلطات عل ــر مــن الســكان مــن منازلهــم، وأجب عــدد أكب
شــخص يعيشــون علــى طــول مجــرى نهــر جيوجيانــغ. وقــد كان هــذا جــزءاً مــن 
مخططهــم خلــرق بعــض حواجــز املنبــع بشــكل متعمــد مــن أجــل تقليــل الضغــط علــى 
ــة،  الســدود يف اجتــاه مجــرى النهــر التــي حتمــي العديــد مــن املـُـدن الصناعيــة املُهمَّ

ــل يف التســرب. ــدأت بالفع ــي ب والت
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مــع ذلــك، بغــض النظــر عــن الصعوبــات والعواقــب املروعــة للفشــل، فــإن الســدود 
توفــر حمايــة جيــدة جــّداً ومتنــع الكثيــر مــن الفيضانــات. فقــط يف هــذا القــرن، حيــث 
تعلــم العلمــاء املزيــد عــن طريقــة تدفــق ميــاه النهــر، ميكــن حتقيــق حمايــة أفضــل إذا 

كانــت الســدود واحــدة فقــط مــن عــدة طرائــق مســتخدمة.

يف األصــل، كانــت ســرعة املــاء يف النهــر هــي العامــل الوحيــد يف حتديــد كميــة 
الرواســب التــي يحملهــا النهــر. فــإذا كان النهــر محصــوراً بــن الضفــاف أو الســدود 
املدعومــة، فقــد كان يُعتقــد أنــه عندمــا يتعــن علــى النهــر أن يحمــل املزيــد مــن امليــاه، 

فإنــه ســيتدفق بشــكل أســرع ويقطــع قنــاة أعمــق لنفســه.

ــار  ــاه يف األنه ــن املي ــرٍة م ــاٍت كبي ــق كمي ــاً تطل ، وأحيان ــامٍّ ــح بشــكل ع هــذا صحي
احملاطــة بالســدود إلزالــة الرواســب الزائــدة منهــا، لكــن األنهار ليســت كلها متشــابهة. 
ــة  ــات، إال أنهــا يف ظــل ظــروف معين مــع أّن الســدود عــادًة مــا حتمــي مــن الفيضان
ميكــن أن تســهم أيضــاً بســبب تآكلهــا وفشــلها يف زيــادة مخاطــر الفيضانــات يف اجتــاه 

مجــرى النهــر.

يف بعــض األنهــار، قــد يــؤدي التدفــق األســرع إلــى تــآكل اخلزانــات بــدالً مــن 
تعميــق القنــاة. يف مناطــق أخــرى، مبــا يف ذلــك أجــزاء مــن أســفل املسيســيبي، فــإن 
الرواســب التــي كانــت قــد ترســبت يف يــوم مــن األيــام علــى األرض الواقعــة علــى 
ــى أســفل مجــرى  ــاً إل ــا حالي ــات يجــري نقله ــا الفيضان ــي غمرته ــر الت ــاف النه ضف

ــة. ــر ضحال ــر أكث ــل النه ــاك، ممــا يجع ــاع النهــر هن ــى ق النهــر وتترســب عل

أســهم هــذا النــوع مــن الترســيب يف اجتــاه مجــرى النهر يف حدوث ســتة فيضانات 
كبــرى يف واليــة ميسيســيبي بــن عامــي 1881 و1890. وحيــث حتصــر الســدود النهــر 
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بشــكل آمــن، يف أوقــات ذروة التدفــق فإنهــا جتعــل مســتوى امليــاه يرتفــع أعلــى ممــا 
كان عليــه لــو كان النهــر قــادراً علــى جتــاوز ضفافــه. هــذا يعنــي أنــه يجــب بنــاء ســدود 

أعلــى للتعويــض.

يــؤدي احلــظ دوراً أيضــاً، فقــد كان فيضــان املسيســيبي الكارثــي عــام 1927 
نتيجــة لســوء احلــظ. يف ذلــك العــام غمــرت امليــاه أكثــر مــن )64750 كــم2(، واجتاحت 

الســدود يف كثيــر مــن األماكــن، لكــن الظــروف كانــت غيــر عاديــة.

عــادة مــا حتمــل الروافــد الشــرقية للنهــر الرئيســي أقصــى تدفــق لهــا يف أواخــر 
الشــتاء والربيــع، مــن ينايــر حتــى أبريــل. ميســوري وروافــده، التــي تدخــل مــن الغــرب، 
حتمــل ذروة تدفقهــا يف يونيــو. يســمح هــذا للميسيســيبي بحمــل تدفــق الــذروة األول 
ثــم بعــد فاصــل زمنــي، اآلخــر. ولكــن بالصدفــة البحتــة، يف عــام 1927، حدثــت 

الــذرى يف الوقــت نفســه يف جميــع الروافــد، واكتســح نهــر املسيســيبي وحواجــزه. 

بعــد عشــر ســنوات، يف ينايــر وفبرايــر 1937، فاضــت واليــة أوهايــو لتســبب أكبــر 
فيضــان يف تاريخهــا املســجل، ويف القاهــرة يف واليــة إلينــوي، ارتفــع نهــر املسيســيبي 
)19 متــراً( فــوق مســتواه املعتــاد. تدفقــت امليــاه عائــدة إلــى الروافــد األصغــر، التــي 
لــم تكــن محميــة بالســدود، ولكــن يف ذلــك الزمــن، كان حــظ النــاس الذيــن يعيشــون 
ــا  ــذه املناســبة صمــدت الســدود بينم ــر املسيســيبي الســفلي أفضــل. وبه بجــوار نه
كانــت )56600 م3( مــن امليــاه تتدفــق علــى طــول النهــر كل ثانيــة. يف الواقــع، لــم تكــن 
هنــاك حــوادث خطيــرة يف الســدود يف وادي املسيســيبي الســفلي منــذ عــام 1928.

يجــري حاليــاً تعزيــز حمايــة احلواجــز بطرائــق أخــرى. يســاعد إنشــاء الســدود 
بعيــداً عــن ضفــة النهــر، فيســمح هــذا لبعــض األراضــي املتاخمــة للنهــر بالفيضــان 
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بشــكل غيــر ضــار، ومــن خــالل امتصــاص بعــض طاقــة امليــاه املتحركــة، فإنــه يقلــل 
ــال  ــى ســبيل املث ــا عل ــون روج يف لويزيان ــى الســدود نفســها. فــوق بات ــآكل عل مــن الت
املســافة بــن الســدود أقــل مــن )1.6 كــم( يف بعــض األماكــن ويف أخــرى قــد تصــل 

إلــى )24 كــم(.

ــل أن  ــاه قب ــة املي ــات هــي إزال ــع الفيضان ــة ملن ــر فعالي رمبــا تكــون الطريقــة األكث
تطغــى علــى نظــام النهــر. ميكــن قطــع القنــوات، التــي تتحكــم فيهــا بوابــات الفيضــان، 

مــن النهــر إلــى منخفــض طبيعــي يف األرض، كمــا هــو موضــح يف الرســم اآلتــي.

ميكن منع الفيضانات عن طريق حتويل مجرى النهر باستخدام احلواجز والبوابات.
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يف أوقــات ذروة التدفــق، عندمــا يكــون مــن احملتمــل حــدوث فيضــان، يــؤدي فتــح 
بوابــات الفيضــان إلــى حتويــل بعــض امليــاه إلــى املنخفــض، حيــث ميكــن إعادتهــا إلــى 

النهــر عنــد زوال خطــر الفيضــان.
ــاك  ــة يف كل مــكان. قــد ال يكــون هن ــر ممكن مــن الواضــح أن هــذه الطريقــة غي
منخفــض كبيــر وعميــق مبــا يكفــي ليكــون مفيــداً، أو قــد تكــون هنــاك منــازل يف 
املنخفــض املناســب الوحيــد. حيــث ميكــن اســتخدامه، ومــع ذلــك، فإنــه عــادة مــا 

ينجــح.
ــراق  ــة والفــرات بهــذه الطريقــة مــن إغــراق بغــداد عاصمــة الع ــرا دجل ــع نه مُين
واألراضــي الزراعيــة احمليطــة بهــا. يرتبــط نهــر الفــرات ببحيــرة احلبانيــة، وتربــط 
قنــاة بطــول 66 كــم نهــر دجلــة مــع منخفــض الثرثــار. غالبــاً مــا تســتخدم الســدود ملنــع 

تدفقــات الــذروة بالطريقــة نفســها.
· جعــــل تدفـــــق النهـــر أســــرع	

ــادة  ــر نفســه، مــن خــالل زي ــان يكــون مــن املمكــن مســاعدة النه يف بعــض األحي
ــه. يعتمــد هــذا املعــدل  ــى طول ــاه عل ــه االســتيعابية، مقاســة مبعــدل تدفــق املي قدرت
علــى مســاحة املقطــع العرضــي لقنــاة النهــر وزاويــة انحدارهــا. إن توســيع القنــوات 
ــادة قدرتهــا لــه بعــض التأثيــر، ولكــن يف بعــض األحيــان ميكــن أيضــاً  وتعميقهــا لزي

جعــل النهــر أكثــر حــدة.
ــى  ــن )30.5 م( إل ــر م ــاع النه ــاع ق ــن مجــراه أن ارتف ــزٍء م ــرض يف جــــــــــــــــ لنفت
)15.25 م( فــوق مســتوى ســطح البحــر، لكــن النهــر يتعــرج، فيبلــغ طولــه علــى ذلــك 

اجلــزء مــن مجــراه )32 كــم(. 
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ــى  ــاء إل ــن يضطــر امل ــاً، ل ــط بعــض التعرجــات مع ــوات لرب ــد حفــر القن ــاًل عن مث
ــن )32  ــى النصــف م ــوات تقســم املســافة إل ــرض أن هــذه القن ــداً. افت ــال بعي االنتق
كــم إلــى 16 كــم(. يضاعــف هــذا التــدرج، إلــى متــر واحــد يف كل 1050 متــراً تقريبــاً، 

وبالتالــي ســيتدفق املــاء بشــكل أســرع.
إذا كان املــاء يتدفــق بشــكل أســرع، فســيجري تصريــف املزيــد منــه مــن مصــب 
النهــر كل ثانيــة، وقــد يكــون هــذا كافيــاً ملنــع الفيضانــات. تتعــرج األنهــار ألنهــا تعبــر 
ســهولها الفيضيــة تقريبــاً وهنــاك، يف الســهول الفيضيــة، مــن املرجــح أن تكــون 
. ســيؤدي التدفــق  الفيضانــات الشــديدة. هــذا يجعــل التقنيــة مفيــدة بشــكل خــاصٍّ
األســرع أيضــاً إلــى تقليــل ترســب الرواســب يف اجتــاه مجــرى النهــر، وبالتالــي فــإن 

مصــب النهــر ســوف يتراكــم ببــطء أكثــر.
عندمــا يكــون النهــر متعرجــاً، يجــري قطــع القنــوات عــادًة كمنحنيــات عريضــة، 
لتقليــل التعريــة التــي ميكــن أن تشــكل تعرجــات جديــدة، ولكــن عندمــا تســتصلح 

ــة. ــوات املســتقيمة مرضي ــا تكــون القن ــاً م األراضــي املنخفضــة مــن البحــر، غالب
لقــد بُنيــت القنــوات لهــذا الغــرض علــى طــول نهــر املسيســيبي يف الثالثينيــات. 
وأدى مــا مجموعــه 16 قنــاة إلــى تقليــص طــول النهــر بــن ممفيــس وتينيســي وباتــون 

روج بواليــة لويزيانــا مبقــدار )274 كــم(.
ســواء أكانــت تســمى ســدود أم حواجــز، منــذ آالف الســنن، فقــد كان النــاس 
ــات.  ــع الفيضان ــاء اجلــدران لرفــع ارتفــاع ضفــاف األنهــار مــن أجــل من يقومــون ببن
لقــد اكتشــفت طريقــة حمايــة األراضــي واملبانــي هــذه بشــكل مســتقل يف أجــزاء كثيــرة 

مــن العالــم، وقــد جنحــت إلــى حــد كبيــر.
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