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منتصف الجانب الغربي الساحلي في تقع مدينة جدة في منطقة السهل 
السعوديةمن المملكة العربية 

تمهيد



األحواض المائية المؤثرة على مدينة جدة

تنقسم أحواض الصرف المؤثرة على مدينة 

-:أقسامإلى ثالث جـدة 

:األحواض الشمالية -1

.2كم500مساحة تغطي 

:األحواض الوسطى– 2

.2كم350مساحة تغطي 

  :األحواض الجنوبية– 3

.  2كم340مساحة تغطي 



رئيسية أنظمة يوجد بمدينة جدة ثالث 

:السيوللتصريف مياه 

وادي صممت لتصريف : القناه الشمالية -1 

.مريخو  العسال

لتصريف وادي  صممت:الجنوبيةالقناة  -2

.قوس والعشر ومثوب وغليل والخمرة

صممت وادي كراع  : الشرقيةالقناة  -3

.وبريمان ودغبجومريخ وغيا وأم حبلين 

انظمة التصريف بمدينة جدة



:المؤثرة في حدوث السيول في قسمينالعوامل أهم تصنيف يمكن 

:عوامل طبيعية وتشمل -1

كثافة التشعبات المائية•

المائيةالمجاري ضيق •

األودية إنحدارشدة •

.هطول األمطار بمعدالت عالية•

:عوامل بشرية وتشمل -2

األودية انتشار العشوائيات في بطون •

عدم وجود مسارات مائية مناسبة •

الستيعاب كمية المياه المتدفقة 

إهمال المنشآت المائية•

أبرز العوامل المؤثرة في السيول



 نوفمبر في جدة سيول حدثت

  .2011 ويناير 2009

  و ملم 70 فيهما المطر عمق كان

.التوالي على ملم 111

 ثالث منهما كل مدة تتجاوز لم

.ساعات

2011  -2009سيول جدة 



2011,  2009تسببت أحداث 

شخص  113وفاة 

منزل 10،000من اإلضرار بأكثر 

وغيرها من الممتلكات , مركبة17،000و 

.والصناعيةالتجارية 

عواقب سيول جدة



-:الدراسةالمستخدمة ومنهجية البيانات 

التي أنواع مختلفة من البيانات واألدوات في الدراسة الحالية لفهم أحداث الفيضان استخدمت 
: البياناتهذه وتشمل  2011و  2009في عامي حدثت 

.الخرائط الجيولوجية•

.الطبوغرافيةالخرائط •

.األقمار الصناعيةصور •

.عن بعد اإلستشعاربيانات •

.المعلومات المناخية•

.  حدثت فيها  السيولالتي لألودية الميداني  اإلستطالع•

.دراسات التغير المناخي المستقبلي•

جدة مدينة دراسة أسباب السيول في 



دراسة أسباب السيول في منطقة جدة 

منهجية الدراسة



-:المالمح الجيومورفولوجية ممثلة في وحدتين

.مناطق الجبال الواقعة شرق مدينة جدة -1

.منطقة الرمال ورواسب االودية -2

جميع المناطق الواقعة غرب طريق الحرمين 

مناطق عمرانية وجزء من المناطق شرق طريق 

.الحرمين وخاصة الرملية

الحظ ان نسبة المناطق الغير منفذة عالية جداً 

.وبالتالي فان كمية الترشيح منخفضة

 الجيومورفولوجيالعامل  -1



2كم 41   1973قبل  -1

.2كم 315بلغ النطاق   1990الى  1973من  -2

.2كم 460بلغ النطاق  2005الى  1990من  -3

.2كم 635بلغ النطاق  2009الى  2005من  -4

العمراني لمدينة جدة التمدد -2



الحظ ان هذه المواقع 

شرق الخط السريع في 

.االوديةمجاري 

سيول الحظ الصور قبل 

نتخيل وبعدها لكي  2009

التعدي على مجاري مدى 

.االودية

قبلبعد

التمدد العمراني على مجاري االوديةتأثير 
العمراني لمدينة جدة التمدد -2



بعد تحديد شبكات التصريف واالحواض 

.المائية والخواص المورفومترية لها 

نالحظ ان مشاكل السيول تركزت في 

األودية التي تأثرت كثيرا بالتمدد 

.العمراني

التمدد العمراني على مجاري االوديةتأثير 
العمراني لمدينة جدة التمدد -2



بعد تحديد شبكات التصريف واالحواض 

.المائية والخواص المورفومترية لها 

نالحظ ان مشاكل السيول تركزت في 

األودية التي تأثرت كثيرا بالتمدد 

.العمراني

التمدد العمراني على مجاري االوديةتأثير 
العمراني لمدينة جدة التمدد -2



)مثال وادي قوس(المجاري المائية ضيق  -3



عدم مالئمة أنظمة التصريف-4



 معدالت زيادة تعتبر

 العوامل أهم من األمطار

  حدوث في المؤثرة الطبيعية

.الفيضانات

  الدراسة منطقة حول يتوفر

يومية قياس محطة 13

-:المحطات إستخدام تم

)41024( المطار

)J134( القديم المطار

شدة العواصف المطرية -5



تم تحديد قيم المطر عند فترات التكرار المختلفة مع اضاف القيم النسبية التي تعبر عن التغير المناخي   

المتوقع 

Station name Distribution type Distribution parameters Chi- Squared

J134 Gamma a=0.05643 lambda =1.501 X2 = 6.89

41024 Weibull a=30.46 c=1.1508 X2 = 4.95

Aggregated Gen. Extreme Value k=-0.1078 s=19.33 m=20.981 X2 = 3.711

Station 
number

25-year 50-year 100-year 200-year

BCC ACC BCC ACC BCC ACC BCC ACC
15% 27.8% 15% 27.8% 15% 27.8% 15% 27.8%

J134 82.4 94.8 105.3 97.6 112.2 124.7 113 129.9 144.4 127 146.1 162.3
41024 84.1 96.7 107.5 99.7 114.7 127.4 115 132.3 146.9 130 149.5 166.1

Aggregated 94.8 109.0 121.2 115 132.3 146.9 136 156.4 173.8 159 182.9 203.2

زيادة في هطول األمطار بنحو قيمة تعبر عن   إستخدامعلى بعض دراسات التغيير المناخي تم  اإلطالعمن خالل 

٪ في هذه الدراسة15هطول إضافية إلى ذلك، تم استخدام زيادة باإلضافة . 27.8٪

الطرق المستخدمة لتحديد قيم المطر عند فترات التكرار المختلفة 

المطرتحليل محطات 



.السليم بالشكل معها التعامل وعدم األودية مسارات على التعدي1)

.السريع الخط شرق وخاصة مناسبة تصريف أنظمة وجود عدم2)

.مبكر انذار نظام وجود عدم3)

.حدوثها وقت المشكلة مع التعامل لكيفية الجمهور لدي الكافي الوعي وجود عدم4)

البشرية وخصائص أحواض التصريف  واألنشطة  الجيومورفولوجياالخصائص 5)

. وتضخيمهارئيسي في زيادة حجم المشكلة دورا والتغيرات المناخية لعبت 

العناصر التي لعبت دوراً كبيرا في المشكلة



  خالل من ذلك ويالحظ ,المناخي التغير منطقة ضمن تقع السعودية العربية المملكة

.لها تعرضت التي المتكررة المطرية العواصف

 هناك لذلك  والخاصة العامة والممتلكات األرواح على سلبية عواقب لها التغييرات هذه

 تتعرض التي األحداث حول البحوث وتطوير السيول لمخاطر كبير وعي إلى ماسة حاجة

.المنطقة لها

 أحد لتكون وتسخيرها الجوفية المياه تغذية في السيول مياه من اإلستفادة يلزم أنه كما

  .المياه مصادر

  

الخاتمة



شكراً لكم
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