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ومن ذلك زايدة نقط ؛ مث بدأ يطغى جانب التوسع ابلتنمية جتاه جمرى وادي الرمة، ال وشبه متكافئمقبو -قبلها

االستقرار على ضفافه. وتُعد دراسة وتوصيف الوضع القائم للنقاط العمرانية )نقط االستقرار البشرية( ضرورة ميكن من 

 راين وفيضان وادي الرمة. خالهلا حتديد وتصنيف حجم املخاطر اليت تكتنف هذه النقاط عند ج

 أوال: اإلجراءات املنهجية

  أهداف الدراسة: 7-7

، تتشعب حماور دراسة وادي الرمة نظرا التساع التخصصات اليت ختدم تفاعله مبحيطه الطبيعي والبشري

قاط ولتقليص هذا امليدان الواسع فقد مت حصر هدف هذه الدراسة يف: تصنيف درجة خطورة فيضان الوادي على الن

العمرانية القريبة أو احملاذية جملراه. وسيتبلور عن هذا اهلدف عمل قاعدة بياانت لتحديد ارتفاعات املستوطنات 

كما ستكون من خمرجات هذا اهلدف قاعدة بياانت ترصد حجم الكتلة العمرانية يف كل ،  العمرانية عن جمرى الوادي

وستخلص الدراسة يف النهاية إىل وضع بعض ، ة عن جمرى الواديوأيضا تصنيف ألبعاد النقط العمراني، نقطة عمرانية

االسرتاتيجيات حلماية املستوطنات من طغيان املياه عليها. ولقد مت ابلفعل رصد جمموعة كبرية من النقط العمرانية 

 هـ ١٤٢٩ومت االقتصار على النقط اليت احتواها الفيضان يف عام ، نقطة ٦٥٤احملاذية للمجرى بلغت أكثر من 

 كم. ١٢٥نقطة امتدت على مسافة تصل إىل  ٢١٣والبالغة ، م(٢٠٠٨)

  مشكلة الدراسة: 7-5

آاثر ارتفاع منسوب املياه يف حوض وادي الرمة األدىن على جمموعة من املستوطنات أو النقط العمرانية تظهر 

بعد عام الفيضان الواسع عام هـ( وابلتحديد تلك اليت شيدت يف فرتة ما ١٤٣٠−١٣٩٠اليت منت يف فرتة التنمية )

حيث كان من األوىل أن تكون حدود الفيضان الذي حصل يف تلك السنة خطا أمحر ال ميكن جتاوزه ، هـ١٤٠٢
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وأمهها العمران احلضري أو الريفي الذي استحدث بعد ، والتوسع فيما دونه من منسوب يف مجيع األنشطة االقتصادية

 هـ. ١٤٠١/١٤٠٢تلك الفرتة 

غلب املنتفعني مبوارد وادي الرمة أن البعد عن اجملرى يضمن هلم سالمة االستغالل االقتصادي أو ويعتقد أ

فلرمبا جتد مستوطنات على ضفاف اجملرى تكون حممية ، االستقرار البشري وهذا خمالف ملبدأ تباين املناسيب األرضية

جمرى الوادي وتكون مهددة ابلفيضان كم من ٣يف حني جتد أن مستوطنات تبتعد أكثر من ، من تبعات الفيضان

م عن ١٥٠-ومثال على األوىل مدينة النور، املائي بسبب تقارب موضعها مع منسوب جمرى الوادي يف االرتفاع

 كم عن اجملرى. ٢٬٥وما يقابلها قرية البويطن جنوب الوادي اليت تبعد -اجملرى

تؤكد عظم اجلهل ابملتغريات  –بها الدنيا يف مناسي-وإن االستيطان السكين على جنبات جمرى وادي الرمة

كما أن بعض التغريات البيئية النباتية اليت حلت مبجرى الوادي ميكن أن ،  اجلغرافية املناخية اليت تتابع كل ثالثة عقود

ومن ذلك وجود نبات القصبا يف بطن الوادي مشكلة ، تكون هلا انعكاسات سلبية يف رفع منسوب املياه عند الفيضان

حيث يسهم يف تعثر انسيابية الصبيب يف املناطق الشرقية من القصيم. ويتبلور التساؤل الرئيس يف ، طبيعيا للمياه سدا

  احملور العمراين بـ:

 ؟هل االستخدامات العمرانية املتوطنة ابلقرب أو احملاذية جملرى الودي متوازية يف مستوى اخلطر

  الفرضيات: 7-7

 ابالجتاه حنو مصب الوادي )موضع انطماس اجملرى(. يكون حجم وتركز املستوطنات  -

ال توجد عالقة قوية بني حجم الكتلة السكنية للنقاط العمرانية ومنسوهبا عن جمرى وادي الرمة عند مستوى داللة  -

٠٬٠٥ . 

  .٠٬٠٥ال توجد فروق جوهرية بني حجم الكتلة السكنية والبعد عن جمرى الوادي عند مستوى داللة   -
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استخدام صور االستشعار عن بعد الرقمية عالية الوضوح املكاين لتحديد امتداد ، هـ(١٤٢٦درس اجلعيدي )

وكان اهلدف من وراء تلك الدراسة توظيف املرئيات الفضائية يف معرفة املناطق ، فيضاانت السيول يف سهل اخلرج

احملاذية للمجاري املائية يف تشبعها ابملياه لفرتتني إحدامها قبل األكثر عرضة للفيضان عرب التغري الذي حيصل للرتبة 

الفيضان واألخرى بعد الفيضان. واستطاعت الدراسة وضع خريطة موضوعية للمناطق اليت غمرها الفيضان عام 

عن  يوما( والناتج ٥٠هـ. ولعل الدقة ارتبطت ابتساع الفاصل الزمين الذي استخدمت فيه املرئيات )أكثر من ١٤٢٤

األمر ال يتاح أحياان بشكل يستطيع رصد احلدث مباشرة مما ، مؤثرات اجلو وإمكانية مرور القمر الصناعي على املنطقة

 ينتج عنه ارتفاع كفاءة التحديد من عدمها. 

هـ( بدراسة علمية حول محاية حمطة التوليد املركزية ابلقصيم من آاثر فيضان ١٤٣٠وقام علي أمحد احلميد )

وقد حدد صور التعامل مع الكوارث الطبيعية )الفيضان( وفق أربع مراحل تبدأ ابإلجراء الوقائي قبل ، رمةوادي ال

وأخريا إجراءات الوقاية ، وبعدمها اإلجراء الوقائي قبيل حدوث الكارثة، مث الوقائي التصحيحي بعد اإلنشاء، اإلنشاء

أن احملطة  خاصة، رى الوادي فيما خيص املسافات واملناسيببعد وقوع الكارثة. ودرس موقع حمطة التوليد ابلنسبة جمل

إىل الشمال الغريب من السد املقام على الوادي. وقد خلصت الدراسة إىل بعض احللول القادرة على تقليص آاثر  تقع

 الفيضان لدرجة كبرية ابلنسبة حملطة توليد الطاقة الكهرابئية. 

طة خماطر الفيضاانت والسيول يف مدينة جدة عرب دراسة بوضع خري، هـ(١٤٣١وقامت مشاعل آل سعود )

إنتاج خريطة لبيان املناطق اليت هي  وكان اهلدف الرئيس، م٢٠٠٩تلت الفيضاانت اليت تعرضت هلا املدينة يف نوفمرب 

وإن ، ٢كم٧٤٬٨ومن أبرز نتائجها حتديد املناطق السكنية يف دائرة اخلطر حبدود ، عرضة ملخاطر السيول يف جدة

. وتعد هذه الدراسة ابدرة ٢كم١٦٬٩٥من تلك املساحة تقع حتت اخلطر الكبري مبساحة مقدارها  %٢٢٬٦نسبة 
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صحوة علمية ميكن هبا الركون إىل الدراسات اجلغرافية يف تتبع اآلاثر النامجة عن السيول يف املنشآت السكنية 

 واالقتصادية املتامخة لألودية. 

دراسة أصدرهتا يف كتيب تبني خماطر السيول يف ، هـ(١٤٣٢ة السعودية )وتبنت هيئة املساحة اجليولوجي

والعوامل املسببة ، وبيان أنواع السيول، اململكة العربية السعودية ابستعراض عام بدأ ابلعوامل املؤثرة يف كمية األمطار

 وعرض مناذج لبعض املدن اليت تعاين من خماطر السيول. ، ملخاطر السيول

هـ( دراسة مكتملة حول درء السيول يف حوض شعيب أبو صوير يف مركز حرمة ١٤٣٤)وقدم النشوان 

وخلصت الدراسة إىل أن  ، Snauder’s modelواستخدم حلساب كمية التدفق منوذج سنايدر ، مبحافظة اجملمعة

 (. ٥٠ص، هـ١٤٣٤، كميات مياه الفيضان ترتكز يف الشمال الشرقي من حرمة )النشوان

  الدراسة: منهج وأساليب 7-5

من حيث ، يتالءم املنهج االستقرائي مع ظاهرة تصنيف نقط االستقرار العمراين احملاذية جملرى وادي الرمة

 معرفة اخلصائص التوزيعية وعالقة ذلك بتباين املناسيب والبعد والقرب من اجملرى. كما أن هذا املنهج يستطيع وضع

رى. ويعتمد هذا املنهج على أسلوب التصنيف الفئوي اخلماسي مقارنة بني أعداد املساكن حسب منسوهبا عن اجمل

وهبذا ميكن إبراز ، الرامي إىل مناقشة موضوع املشكلة يف شكل جمموعات نقط استقرار عمراين تتشابه يف املناسيب

أداة للتحليل كما يسهم التصنيف يف متثيل بعض البياانت كارتوجرافيا ك،  العالقات االرتباطية وعقد املقارانت املكانية

  والتفسري اجلغرافيني.

ويعد تصنيف البياانت اإلحصائية عن الظاهرة اجلغرافية املدروسة يف أي حبث علمي من األمور املهمة يف 

حتديد وحتليل اجتاهات تلك الظواهر واحلكم عليها إحصائياً. وتتوقف دقة هذا احلكم على درجة دقة النتائج اليت 

واملستخدم يف هذا التصنيف. واعتمدت الدراسة على التصنيف الفئوي اخلماسي الرامي إىل يعطيها املقياس املختار 
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ويتحدد ذلك وفقًا حلدود أربعة يرمز هلا ابلرموز: ، إىل فئات حسب منسوهبا الطبوغرايف تقسيم النقاط العمرانية

  (. وتستخرج هذه احلدود ابلصيغ التالية:٤ح، ٣ح، ٢ح، ١)ح

 

    ن 1x= ح 4ح 

 (11ه، ص  1414حلميدي، ا)

   ن: عدد القيم.     جمموع القيم  حيث: مج س: 

 : متوسط جمموع القيم. -س   

 : حد التطرف األعلى. ٤ح   : حد التطرف األدىن. ١ح 

وقد ُدعم البحث يف منهجيته ببعض املعامالت اإلحصائية يف حساب املعدالت واالرتباطات والتوزيعات 

كما استخدمت بعض برامج الرسم ،  ولتعطي لبعض األحكام نوعاً من التأييد؛ بار فرضياتهواخت، لتحقق هدف البحث

 . احلاسوبية يف متثيل العالقات بني املتغريات
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 ثانيا: التحليل واملناقشة

  : الوضع العام لالستقرار العمراين احملاذي للمجرى1-2

وض األدىن الذي ميتد من نفود الثويرات تتشكل خطورة االستقرار العمراين على ضفاف وادي الرمة يف احل

شرقا حىت منطقة الدرع العريب غراب وابلتحديد مشال مدينة الرس. وهذا االمتداد الكبري جملرى الوادي خلف وراءه 

صورا من االستيطان العمراين. وتعد دراسة األوضاع العامة وسيلة ميكن أن تكون متهيدا للتفصيل املكاين فيما بعد 

  وتتلخص األوضاع يف التايل:، م٢٠٠٨هـ/ ١٤٢٩وآاثر فيضان حول حدود 

يكون تركز نقط االستقرار العمراين يف منطقتني إحدامها يف الشمال من حمافظة عنيزة واألخرى يف اجلزء اجلنويب  -1

الزراعية يف  واجلنويب الغريب من مركز اخلرباء وحمافظة رايض اخلرباء. ويبدو أن هذا الرتكز كان وليد االستثمار للبيئة

بسبب ندرة اجلراين -يف اآلونة األخرية-إال أن زايدة االستثمار غري الواعي ابجتاه جمرى الوادي، وقت مبكر

 لسنوات طويلة كان السبب الرئيس وراء هذا الرتكز العمراين يف الوقت الراهن. 

اايت الدرع العريب مشال مدينة ما بني الثويرات شرقا وبد، (١نقطة استقرار عمراين شكل ) ٦٥٤مت رصد قرابة   -2

نقطة استقرار/كم. وتتشكل تلك النقاط ما بني أجزاء  ٥٬٢ومبعدل يصل إىل ، كم تقريبا١٢٥الرس غراب بطول 

واعتمد حتديد  لصغر قد ال تزيد على غرفة واحدة.عمرانية معتمدة ونقط استقرار زراعية متناهية ا من خمططات

م من ارتفاع جمرى الوادي من نقطة العمران اليت وقع عليه الرصد ٥على  هذه املستوطنات على منسوب ال يزيد

  م.٢٠٠٨متهيدا إلسقاط هذه النقاط على مسار الفيضان الذي حدث يف عام ، يف االجتاه املتعامد مع الوادي
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ل ومبعد، وحدة ٤٠٠−١ترتاوح أحجام النقاط العمرانية فيما خيص الكتلة السكنية )وحدات سكنية( ما بني   -3

من  %١٨٫٨-وهي األكثر –مبان سكنية  ٣وتشكل نسبة نقط االستقرار اليت يبلغ حجمها ، وحدة ٧٬١

 نقطة.  ١٢٣جمموع نقط االستقرار بواقع 

، م يف غرب املنطقة٦٥٨، م فوق سطح البحر٥٧٣تقع نقط االستقرار ما بني ارتفاع يصل يف شرق املنطقة إىل   -4

م/كم. وهذا امليل البسيط أعطى للوادي  ٠٬٧وعليه يكون امليل قرابة  . م٨٥وهبذا فإن فرق املناسيب يصل إىل 

كما هو احلال يف جنوب ،  كم١٠إمكانية افرتاش أرض تبعد عن جمراه مسافات تصل يف أقصى حدودها إىل 

 شرق مدينة رايض اخلرباء. 

وخطورة ، وخطورة عالية، بني خطورة عالية جدا يكون منسوب نقط االستقرار عن جمرى وادي الرمة متباينا ما  -1

(. ومت حتديد معيار إحصائي لفرز وتصنيف نقط االستقرار حسب درجات ١وخطورة حمدودة شكل )، متوسطة

نقطة  ٢١٣ م٢٠٠٨م. وقد بلغ عدد نقاط االستقرار اليت غمرها الفيضان عام ٢٠٠٨اخلطورة حسب فيضان 

 عمرانية. 

م ومعدل األبعاد للنقاط ١٠٢٠٠-٩٠ لرمة أبعادا ترتاوح ما بنيأتخذ أبعاد النقاط العمرانية عن جمرى وادي ا  -6

املسافة اليت ال تزيد  (1) م. ويغلب على أبعاد النقاط اليت تقع شرق طريق بريدة عنيزة اجلديد٢٧٦٦يصل إىل 

 جمري الوادي. م من١٠٠٠على 

                                                

يف تصــنيف الطــرق  421الــذي يربطهــا مبدينــة عنيــزة مــن الغــرب بعــد أن يقطــع وادي الرمــة، و خــذ الــرقم يقصــد بــذلك امتــداد الطريــق الــدائري الغــريب لربيــدة،  (1)
 مبنطقة القصيم.
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 اذية( الواقع العام لتصنيف خطورة جراين وادي الرمة على نقط االستقرار احمل7شكل )

 

 داد حوض الوادي

فهي أشبه ما تكون ؛ وادي الرمةي يف حوض سية أداة ملضاعفة االستقرار البشر تشكل الطرق الزراعية والرئي -7

ويبلغ معدل بعد النقاط عن الطرق ، وجيعلها كأهنا يف مأمن من الفيضان، ابلشراين الذي يغذي منو تلك النقط

  م.٤٩٥املعبدة 

وهذا رمبا خلفته ، عن مشال اجملرى ٢: ١ مت رصدها يف جنوب جمرى الوادي بنسبة ترتكز نقط االستقرار اليت -8

 مبحاذاة مشالوهذا ما جيعل االستثمار ، البدائل املتاحة يف االستثمار الزراعي املوجودة مشال الوادي مقارنة جبنوبه

ا من الوادي سببا يف الرتكز جمرى الوادي. ويعد التصاق حمافظة عنيزة وقرهب جمرى الوادي أقل مما عليه جنوب

طبوغرافية ذات عائق يف استثماره ابألنشطة االقتصادية اليت نشأ  لكوهنا ال تفصله عنها أي مظاهر؛ العمراين

  مصاحب. استقرار عمراين عنها



 365            نقط االستقرار العمرانية يف حوض وادي الرمة األدىن: دراسة تصنيفية لدرجة خطورة الفيضان املائي

وهذا بسبب التجريف الذي أصاب الوادي ، ال ميثل جمرى الوادي يف بعض مساراته الواقع الفعلي الرتفاع اجملرى  -9

واليت مت فيها نقل عشرات اآلالف ، هـ(١٤١٠−١٤٠٠إابن النهضة الزراعية اليت هتيأت يف بداية القرن احلايل )

ظهرت و  ، (2)من أطنان الطني املرتاكمة يف اجملرى الستصالح أراض زراعية يف نفود الغميس وأجزاء من الشقيقة 

م وجد أن ٦٣٨فمثال عند منسوب ؛ مناسيبصور ذلك يف اخنفاض اجملرى بشكل غري متوافق مع ما دونه من 

ورمبا ، وأحياان مبقدار مرتين، جمرى الوادي يف هذا القطاع منخفض عن القطاع الشرقي هلذا املنسوب مبقدار مرت

املستثمرين الذين يرغبون يف االستثمار الزراعي مبحاذاة تلك القطاعات من -غري احلقيقي–يوهم هذا االخنفاض

 الوادي. 

ويوجد ، بيعة النمط العمراين لنقط االستقرار البناء البسيط املشكل من صاج احلديد والبلوكيغلب على ط -11

أو مراكز  ، بعض النقط اليت أتخذ شكل عمران عايل اجلودة ممثال ابلفيالت اليت تقع يف خمططات مدن

 والنبقية. ، ورايض اخلرباء، كالبدائع،  كربى
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 م ٢٠٠٨فيضان : النقاط العمرانية الواقعة يف إطار 2-2

وحدة  ٧٣٦بلغ عدد املساكن املتاحة فيها ، نقطة عمرانية ٢١٣ م٢٠٠٨هـ/ ١٤٢٩انغمر يف فيضان 

وحدة/ نقطة. ويتطلب بيان خصائصها اجلغرافية تصنيفها إىل فئات حسب معايري  ٣٬٥مبعدل يصل إىل ، سكنية

  متعددة ومنها:

 مرانية. التصنيف على أساس حجم الكتلة العمرانية للنقاط الع -

 تصنيف النقاط العمرانية على أساس املنسوب املقارن مع جمرى الوادي.  -

 تصنيف النقاط العمرانية على أساس البعد عن جمرى الوادي.  -

 : التصنيف على أساس حجم الكتلة العمرانية للنقاط العمرانية١−٢-٢

، ختتلف فبما بينها يف احلجم اإال أهن، وحدة/ نقطة ٣٬٥عدد الوحدات يف النقاط العمرانية متوسط بلغ  

( ١وابلتايل أولية املعاجلة. وحيدد جدول )، وهذا ما حيسن معه تصنيفها على أساس احلجم لتقدير حجم اخلطورة

والذي يتجلى فيه بعض اخلصائص ، م٢٠٠٨هـ/ ١٤٢٩تصنيف حجم الكتلة السكنية يف النقاط اليت غمرها فيضان

  اجلغرافية ومنها:

 وأتخذ هذه الفئة، وحدة سكنية/ نقطة ١١مبعدل ، وحدة سكنية ٨٦اين نقط يوجد هبا اتضح أن هناك مث -1

ومبعادلة ، وهذه الوحدات قادرة على استيعاب سكاين معني، كثافة عمرانية عالية جدا حسب التصنيف اخلماسي

سمة. وتعد النقطة ن ٦٠٠وتتمثل بقرابة ؛ بسيطة ميكن حساب تقرييب للحجم السكاين يف تلك الوحدات أو املباين

هي و ، وحدة سكنية ١٨أعلى جتمع سكين حبجم  44َ 11َ 21ًو  26º 16َ 14ًت ( ذات اإلحداثيا٤٩رقم )

 (٢). عبارة عن جمموعة اسرتاحات شكل
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 م. 5118ه/ 7357 تصنيف حجم الكتلة السكنية يف النقاط العمرانية اليت غمرها فيضان (١جدول )

 حجم املساكن فئات قاط العمرانيةنال عدد السكنية/ مسكناالوحدات  حجم التصنيف العمراين

  1013 صفر> - - جدا عمرانه منخفضة كثافة

 1074>1013 42 42 عمرانه منخفضة كثافة

 1016> 1074 137 431 عمرانه متوسطة كثافة

 8087>1016 26 177 عالية كثافة عمرانية

 8087 < 8 86 جدا عالية كثافة عمرانية

 اإلمجايل 213 736 -

 .7املصدر: حساب الباحث استنادا على بياانت ملحق:
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 حد القطاعات املكانية بوادي الرمةحجم النقط العمرانية احملاذية أل ( طبيعة توزيع5شكل )
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من جمموع النقاط املغمورة  %1202 م بنسبة٢٠٠٨هـ/ ١٤٢٩نقطة غمرت مبياه الفيضان عام  ٢٦يوجد  -2

وهذا ما جعلها ، / نقطة عمرانيةوحدات ٧وحدة مبعدل  ١٧٧السكنية  الوحداتويبلغ جمموع حجم ، ابملياه

نسمة. وتتوزع النقاط العمرانية بشكل غري منتظم  ١٢٤٠ذات كثافة عالية. وهذه النقاط قادرة على إيواء قرابة 

 . ٦٤٤/ ٢٨٥/٣٣٢/٤٠٠/ ٢٨/١٢٠بطول اجملرى ومن أمثلتها النقاط 

من جمموع النقاط اليت غمرت يف  %6403وبنسبة ، لة العمرانية املتوسطةتكون السيادة للنقاط ذات الكت  -3

وحدة سكنية/ لكل نقطة. وتستوعب  2-5الفيضان املذكور. ويرتاوح حجم الكتلة السكنية هلذه النقاط ما بني 

 تتوطن نسمة. رمبا ألهنا مأوى لبعض األيدي العاملة اليت تعمل يف املزارع اليت ٣٠٠٠هذه النقاط ما يربو على 

ترغب يف السكن يف تلك النقاط الخنفاض أجرة -زراعية غري-كما ميكن أن تكون مأوى لعمالة،  هبا تلك النقاط

 والبدائع. ، وعنيزة، كمدن بريدة،  خاصة أهنا قريبة من مدن كربى، السكن فيها

نقاط عبارة عن وغالب تلك ال، نقطة مبعدل مسكن واحد لكل نقطة عمرانية ٤٢سجل أدىن كتلة سكنية يف ت  -4

 متثله ما بقدر سكنا متثل ال قد-أغلبها-غرف أو مستودعات داخل املزارع. وتعد تلك النقاط أقل خطورة لكون

رابئي لغطاس. ولكن على أساس إمكانية استيعاهبا للسكن فإهنا كه حمول أو ملضخة غرفة استخدامها من

  نسمة. ٢٩٠ما يقرب  تستطيع إيواء

 لعمرانية على أساس املنسوب املقارن مع جمرى الوادي : تصنيف النقاط ا٢−٢-٢

حيث حتكم ، (٣الوادي شكل ) انية على مناسيب متباينة من جمرىمنت النقاط أو املستوطنات العمر 

الطبوغرافية اليت يرتبع فيها حوض الوادي هذا االختالف. وقد قصرت الدراسة حتديد النقاط العمرانية على أساس 

بغرض قصر املشكلة على تلك النقاط العمرانية اليت غمرها ، يد على مخسة أمتار من جمرى الواديارتفاع بيين ال يز 

( مناسيب النقاط العمرانية اليت غمرها فيضان ٢أو النقاط املهددة ابلفيضان بشكل أكرب. وحيدد جدول )، الفيضان

  ايل:واليت ميكن من خالله حتديد أبعاد اخلطورة على النحو الت، م٢٠٠٨/ ١٤٢٩
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 تصنيف النقاط العمرانية املغمورة ابلفيضان على أساس املنسوب املقارن مع جمرى الرمة (٢جدول ) 

 ب/ مسياملنا فئات هذا املنسوب النقاط الواقعة حتت النسبة % باملنسو حالة 

 2 >صفر 11 2301 عايل اخلطورة منسوب

 3>2 49 23 منسواب خطر

 4>3 12 2401 اخلطورة متوسط منسوب

 1>4 31 1401 اخلطورة دودحم بمنسو 

 1 31 1401 خطورة أقل منسوب

 اإلمجايل 213 111 -

 . ١املصدر: حساب الباحث استنادا على بياانت ملحق: 

 مناسيب-هـ١٤٢٩من إمجايل النقاط اليت غمرها الفيضان عام  %٢٣.٥ بنسبة-نقطة عمرانية ٥٠سجلت  -1

والبقية ، نقطة منها تكون بنفس منسوب جمرى الوادي ١٥ هناك إن بل، الوادي جمرى من جدا وقريبة متدنية

 إمكانية اجنراف تلك النقاط العمرانية يف حالة قرهبا املكاين من يعين وهذا، على ارتفاع مرت واحد عن اجملرى

ة من النقاط األخرى املغمور  وارتفاع منسوب الغمر املائي إىل قرابة ثالثة أمتار مقارنة ببقية، اجملرى من جهة

وهذا ، مما يعين استحالة السكن فيها، جهة أخرى. وقد مت تصنيفها إىل نقاط تسجل مناسيب عالية اخلطورة

ألن مجيع البىن التحتية هلذه املساكن أو الوحدات لن تصبح صاحلة ، يستلزم منع إاتحة السكن فيها مطلقا

 بعد ما غمرها الفيضان. 

وهي هبذا تكون يف منسوب ، على ثالثة أمتار عن جمرى الوادينقطة عمرانية يف منسوب ال يزيد  ٤٩تقع  -2

م فإنه سيتكرر عليها تتابع غمر الفيضان بتتابع ٢٠٠٨هـ/ ١٤٢٩خطر. ولكوهنا غمرت بفيضان عام 

 وابلتايل لن تكون صاحلة لالستخدام السكين املدائم. ، اجلراين

 تصل واليت-نقطة ٦٢والبالغ غددها ، أمتار ميكن للنقاط العمرانية اليت تقع يف منسوب يربو على أربعة   -3

سكن يف حالة إدخال بعض لل صاحلة تكون أن-من إمجايل النقط املغمورة ابملياه %٢٩ إىل نسبتها
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وهو إجراء يتوافق مع ما وصل إليه ، ومنها وضع حزام ترايب حييط ابلنقطة العمرانية، التعديالت املوضعية

ك أن طبيعة النمط العمراين للنقاط له قيمة يف دميومة سكن تلك هـ. وال ش١٤٢٩منسوب املياه يف عام 

فاملساكن املسلحة رمبا تكون أقدر على مقاومة آاثر الفيضان من املساكن الشعبية أو ؛ النقاط من عدمه

 الطينية إن وجدت. 
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 لقطاع حماذ جملرى الرمةين مناسيب النقط العمرانية ( تصنيف درجة خطورة تبا7شكل )
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وجد أهنا أقرب إىل ، بداية البحث املنسوب حبجم الكتلة العمرانية للنقاط اليت مت افرتاضها يف عالقة سةوبدرا

ورمبا عدم العناية املطلقة بقضية ، (. وهذا يوحي ابلعشوائية٠٫٠٦٦حيث بلغت العالقة بينهما)، الصفرية يف قيمتها

رضية العدم. ويعد عدم العناية بقيمة منسوب املوضع الذي وهبذا فإن الدراسة أثبتت قبول ف، اجلراين أو حىت الفيضان

  أقيمت فيه التجمعات العمرانية. راجع إىل أسباب من أبرزها:

مما جعل بناء املساكن أو ، خاصة يف اجملال الزراعي ملناسيب األراضي، جهل عامة املستثمرين حلوض وادي الرمة -1

وهذا بسبب ضعف خلفيات هؤالء ،  آمنة من الفيضاناملستودعات أو حىت حظائر احليواانت يف مواضع غري

 هـ. ١٤٠٢للمواضع اليت سبق أن غمرها الفيضان عام 

فوادي الرمة ، تباعد فرتات اجلراين أسهم يف عدم االكرتاث بتبعات ما ميكن أن حيصل من ارتفاع منسوب املياه  -2

وذلك يف املنطقة ، ن بعد عبوره الدرع العريبليتوقف اجلراي، مث يتقاصر يف قوته، يف أغلب صور اجلراين يبدأ بقوة

م(  ١٩٨٢هـ/ ١٤٠٢والرس. ولعل اجلراين الذي مت قبل ثالثة عقود )عام ، ورايض اخلرباء، الواقعة بني البدائع

وبعدها انقطع ملدة تربو على ثالثني سنة يف احلوض ، عندما غطى مساحات من النفود إىل النفود، كان األوسع

 هـ. ١٤٢٩فضال عن الفيضان الذي حل ابلفعل يف عام ، لبعض يشك يف إمكانية اجلرايناألدىن مما جعل ا

ولكنها مل تفعل من قبل ، هـ١٤٠٠أضيفت متابعة التنمية العمرانية الريفية والقروية إىل البلدايت بعد عام  -3

يف –بينما بقيت، .....( واقتصر الدور على تقدمي اخلدمات العامة )طرق/ إانرة/ نظافة/، البلدايت يف كل احملاور

 للبلدايت يفرتض الذي اإلرشادي الدور عن بعيدة املزارع يف واستحداثها املباين إقامة مسألة-بداية التكليف

وهي بذلك حالت دون ، قق ألصحاهبا اخلصوصيةحت اليت العقوم أو ابألسوار إحاطتها بسبب وهذا، تقدميه

هذا ابلطبع أسهم يف وجود نسيج ومنط عمراين ريفي حييط واإلشراف على رخص تشييدها. و ، الوصول إليها

 حبوض الرمة بشكل متباين حتكمه االجتهادات الفردية للمستثمرين. 
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 : تصنيف النقاط العمرانية على أساس البعد عن جمرى الوادي ٣−٢-٢

رتاوح هذه هـ على أبعاد متفاوتة من جمرى الوادي وت١٤٢٩تتمركز النقاط العمرانية اليت غمرها فيضان 

( على ٣م. وهذه األبعاد مت تصنيفها يف جدول )١٤٨٠ومبعدل يصل إىل ، م٨٣٤٤إىل  م٧٧األبعاد ما بني 

واليت ، انية املتوطنة يف حوض وادي الرمةالعمر  للنقاط املكانية احلالة لبيان-اخلماسي التصنيف إىل استنادا-فئات

  يظهر فيها:

 مورة ابلفيضان على أساس البعد عن جمرى الواديتصنيف النقاط العمرانية املغ (٣جدول )

 ات األبعاد/مئف أعداد النقاط العمرانية % النسبة ينحالة البعد املكا

 11 >صفر  - صفر -

 1161>11 124 1802 ةيبمسافة قر 

 2211>1161 42 1907 مسافة متوسطة

 2941>2211 14 606 دةبعيمسافة 

 2941< 33 1101 داجدة يعبمسافة 

 اإلمجايل 213 111 -

 . ١املصدر: حساب الباحث استنادا على بياانت ملحق: 

ويقع أغلبها يف املنطقة احملصورة بني ، م١٠٦٠من النقاط العمرانية يف مسافة ال تزيد على  %٥٨٫٢ يرتكز -1

 مشال غرب مدينة عنيزة )جنوب املباركية( وبطول    ٤٣ َ   ٥٣ ٣٠ًوَ   ٤٣ َ   ٥٧ 31011ًخطي طول 

 وابلتايل، (. وتسود يف هذا القطاع ملكيات زراعية صغرية )خمطط اليحيا الزراعي(٤ا شكل )كم تقريب٧٫٥

وشرق جسر  منت إىل جنوب أصبح العمران مسة هلا بسبب تعدد املستثمرين الزراعيني يف هذا املخطط. كما

عام  املباركية جمموعة من االسرتاحات الصغرية اليت أصبحت نقطا عمرانية غمر بعضها الفيضان

م. وكلما تقلص حوض الوادي يف عرضه كان االقتصار على النقاط القريبة جدا شكل ٢٠٠٨هـ/١٤٢٩

 والعكس صحيح. ، (٤)



 335            نقط االستقرار العمرانية يف حوض وادي الرمة األدىن: دراسة تصنيفية لدرجة خطورة الفيضان املائي

من جمموع النقاط  % ١٩٫٧ بنسبة، م من جمرى الوادي٢٢١٥تقع الفئة الثالثة على بعد ال يزيد على   -2

، م/كم ٧٫٠ص ميل اجملرى الذي يقدر بقرابة هـ. وترتبط هذه األبعاد خبصائ١٤٢٩العمرانية املغمورة يف عام 

وابلتايل ؛ فامليل الضعيف جيعل للعوائق الطبيعية أو البشرية قدرة على احنراف املياه وانسياهبا حنو احلوض

إىل مناسيب توازي ارتفاع العوائق مشكلة مساحات تغطى أرضًا واسعة على جنبات حوض  ارتفاع املياه

 أو الشمال.  وادي الرمة سواٌء من اجلنوب

 م عن وجود٢٠٠٨هـ/١٤٢٩ أسفر التحديد املكاين للنقاط العمرانية املسقطة على حدود الفيضان عام  -3

وهذه حالة حيسن العناية ، م٣٠٠٠من إمجايل النقاط العمرانية تقع على أبعاد تزيد يف أغلبها على  %١٥٫٥

كما أن البعد عن ،  ائما خطورة الفيضانويصدق عليها املقولة أن القرب من جمرى الوادي ال يعين د، هبا

نقطة غمرت  ٣٣كما يف حالة تلك النقاط العمرانية اليت يبلغ عددها ،  اجملرى ال يعين األمان من الفيضان

 مبياه الفيضان األخري. 
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 م عن جمرى الرمة 5118( تصنيف أبعاد النقاط العمرانية اليت غمرت ابلفيضان عام 3شكل )

 

م ٢٠٠٨هـ/ ١٤٢٩فيضان عام  بني جمرى الوادي والنقاط العمرانية اليت غمرها املسايفويعد اتساع املدى 

اقرتاحات لوضع حرم للوادي بعرض ال يزيد على بضع مئات من  والسيما وأن هناك، مسألة جديرة ابالهتمام والعناية
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وميكن وضع بعض ، جمرى الوادي وهذه االقرتاحات قد ال تتوافق مع اتساع هذا املدى املسايف يف أجزاء من، األمتار

  البدائل اليت ميكن من خالهلا احلد من آاثر الفيضان وميكن أن تستند إىل:

  بياانت رقمية واسعة عن ارتفاع منسوب املياه يف اإلحداثيات )النقاط العمرانية( اليت رصدهتا الدراسة أثناء ذروة

 الفيضان. 

 فإنه من املمكن بناء قناة ، سم يف أجزاء واسعة٥٠الفيضان عن  إذا كانت تلك البياانت ال تصل فيها ارتفاعات

ملنع االفرتاش الذي يؤثر ، بطول اجملرى الذي تفرتش فيه مياه الفيضان وبنفس عرض احلرم املقرتح للوادي إمسنتية

 على النقاط العمرانية. 

  اايت صخور الدرع العريب على خط يعد اعرتاض مكشف طبقة الساق وقطعها جملرى الوادي يف املنطقة املوالية لنه

،  تقريبا هو من مسببات افرتاش مياه الفيضان ملساحات واسعة من األراضي املوالية للبدائع   ٤٣ ٣٥َ ًَ  ١٠طول 

حيث أصبح أشبه ما يكون ابلسد األرضي الذي يرفع منسوب املياه إىل الغرب منه. ، واخلرباء، ورايض اخلرباء

وهذا املقرتح حيتاج ملزيد من الدراسات ، وهناك مقرتح حلفر مكشف الساق يف هذا القطاع ملنع االفرتاش املائي

يما إذا توجهت بنفس كمياهتا املورفومرتية ملعرفة اآلاثر اليت قد جيلبها تصريف هذه املياه اليت كانت تفرتش األرض ف

 إىل القطاع األدىن من حوض الوادي. 

  م/كم ساهم يف  ٠٫٧فامليل الذي يبلغ ؛ يؤثر ميل واحندار جمرى الوادي كثريا يف اتساع مدى الفيضان عن اجملرى

ة على الواقع ٦٣٥وليس أدل على ذلك غمر النقطة ، ترنح املياه وانسياهبا إىل بقاع واسعة على جنبات الوادي

 م من جمرى الوادي. ٨٣٤٤( اليت تبعد    ٤٣ ٣٢َ ً ٢٦º٤٢ ٠٠َ ٥٢ً) إحداثيات

وعن عالقة بعد النقاط عن جمرى وادي الرمة حبجم الكتلة العمرانية )عدد املساكن( يف النقاط ذاهتا وجد 

د املساكن يف وهذا خبالف املتوقع وهو زايدة عد، ٠٫٠٩( عند مستوى داللة ٠٫١٢أهنا ليس ابلقوة حيث بلغت )

  النقاط العمرانية كلما ابتعد عن اجملرى والسبب رمبا حتكمه جمموعة متغريات تفسر هذا وهي:
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  أن الوحدات السكنية مهما بلغ حجمها يف أغلب النقاط العمرانية مبنية على أساس االستخدام املساند لالستثمار

وابلتايل ال متثل قيمة لدى من يقيم ، ف أو تربية املاشيةسواء يف إيواء العمالة أو خزن األعال؛ األساس وهو الزراعة

 تلك املنشآت العمرانية أو الوحدات السكنية. 

   يعد السهل الفيضي لوادي الرمة يف كال االجتاهني غري مناسب إلقامة الوحدات السكنية املتعددة مهما كان

 اليت ميكن أن تتصدع فيها البناايت السكنية. وابلتايل التشققات ، بسبب رخاوة األرض، االبتعاد عن جمرى الوادي

   يذكرون حدود الفيضان الواسع الذي –ربعينات حالياخاصة ملن أعمارهم فوق األ –ال يزال كثري من أهايل املنطقة

لسهلي مهما كان البعد عن وابلتايل هناك ختوف من وادي الرمة والبناء يف فيضه ا، هـ١٤٠٢عم وادي الرمة عام 

قد قامت آنذاك جلنة مشكلة من إمارة القصيم ووزارة الزراعة واحملاكم لتحديد جمرى وادي الرمة جتاواب مع ول اجملرى.

هـ بداية من ١٩/١١/١٤٠٢وبدأت فعال أعماهلا يف ، هـ٧/٩/١٤٠٢واتريخ  ١٩٠٠٥خطاب إمارة القصيم رقم 

وفق زوااي اجتاهات اجلراين. وهذا جسر النبهانية ابجتاه الشرق. ولقد استندت يف حتديدها على تتبع اجملرى 

  السكين. منع أي استخدام مبا فيه البناء التحديد

   تكن  فلم، خطة التنمية الثالثة يف حماور تنمية العمران ابلبعد عن اجملرىبداية أثر مد شبكات الكهرابء اجملانية يف

 إىل-سيطةالب-لطاقة الكهرابئيةهـ راغبة يف تعريض خطوط نقل ا١٤٠٢بعد الفيضان الكبري عام–آنذاك–الشركة

 الطرق جنبات على النقل خطوط واقتصرت. منه البعيد اهلامشي حىت أو، الوادي من القريب الفيضان أخطار

احملدودة بعقد  – الكهرابئية الشبكة مد مناقصة انتهاء وبعد. الفرتة تلك يف احملدودة العمرانية النقاط وبعض الزراعية

وهو ، بسعر التكلفة على صاحب املنشأة املستثمر ة اجلديدة ابلكهرابءالعمراني النقاط إمداد عملية أصبحت-معني

 ما مل يستطع معه املستثمرون توسيع الرقعة العمرانية يف وادي الرمة. 
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  بينما ، ت الزراعية إىل جعل الظهري الزراعي اإلنتاجي يف اجلهة احملاذية جملرى وادي الرمةزاياتستند استخدامات احل

لتكون قريبة من طرق النقل ؛ الستخدامات السكنية املساندة داخل احليازات تكون يف االجتاه البعيد من اجملرىا

 املمهدة أو املعبدة. 

 م2002ه/ 9221ثالثا: اسرتاتيجيات كفيلة حبماية النقط العمرانية املغمورة بفيضان عام 

وهذه النقاط ، هـ١٤٢٩قطة عمرانية يف فيضان ن ٢١٣أابنت الصور الفضائية املعاجلة أن الفيضان قد غطى 

هذا فال ميكن أن تتساوى صور الضرر يف كل النقاط اليت غمرت  نسمة. ورغم ٥٠٠٠قادرة على إيواء ما يربو على 

 مستوى قناة اجلراين ومستوى االرتفاع واالخنفاض عن، بذلك الفيضان العتبارات جغرافية حتكمها الطبوغرافية

القرب من اجملرى. وهذا الواقع جيعل هناك ضرورة لوضع اسرتاتيجيات ميكن معها التوصيف الدقيق والبعد و ، )الشح(

  حلاالت الفيضان ومنها:

ابعتبارها سبباً يف تشكيلة امتداد الفيضان الذي رمبا يطغى ، طمس وإزالة العقوم الرتابية اليت تعرتض جمرى الوادي -1

حدود  وهبذا ميكن الوصول إىل، الة عدم وجود مثل هذه العقومعلى مناطق ال ميكن أن يصلها الفيضان يف ح

 تبدأ معه القياسات الفعلية ألي تغطية مائية يف املستقبل.  حقيقية للفيضان

بعد اخلطوة السابقة تظهر أمهية وضرورة قياس ارتفاع الفيضان عند كل نقطة عمرانية حسب اإلحداثيات   -2

اء حباجة إىل تشكيل فرق مساحية يف كل بلدية تكون مهمتها قياس الفلكية املسجلة لكل نقطة. وهذا اإلجر 

ذلك عند حدوث الفيضان الالحق يف منطقة إشراف كل بلدية. كما حيسن يف السياق ذاته توسيع دائرة القياس 

بغرض إمكانية إعطاء رخص فسح البناء املستقبلي يف  – استقرائية كمرحلة-يف نقاط بعيدة عن النقاط العمرانية

  من عدمه. لك املواقعت
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ويستمر حتديثها بعد كل ، ميكن انطالقا من النقطة السابقة رسم خارطة حتدد فيها مناسيب ارتفاع مياه الفيضان  -3

وابلتايل اختالف ارتفاع ، فيضان على أساس اختالف كميات تصريف حوض وادي الرمة من فرتة إىل أخرى

ى اجلهات التنفيذية جمموعة خرائط حتدد مناسيب وهذا سيجعل لد، منسوب الفيضان عند هذه النقاط

 العمرانية.  تاإلحدااثأو التوعية ومنع ، الفيضاانت املتتالية لالستفادة منها يف التعويضات إن وجدت

فلرمبا تتولد حركة ملياه الفيضان عند النقاط العمرانية القريبة من ، سرب حركة مياه الفيضان عند كل النقاط العمرانية -4

مقارنة ابلنقاط اليت ، رمبا تصل إىل جرف مساكن النقاط العمرانية تلك؛ وهذا ما يشكل خطورة أعلى، لواديجمرى ا

 يكون فيها ركود تيار مياه الفيضان واضحا. 

ميكن بعد تكرار القياسات السابقة وضع معيار إلزالة النقاط العمرانية القائمة عند انطباق شرطني من الشروط   -1

  (:٥ابلشكل رقم )الثالثة املوضحة 

 جغرافيةمعايري مقرتحة إلزالة النقط العمرانية املالصقة جملرى وادي الرمة وفق متغريات  (٥شكل )
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 رابعًا: التوصيات الكفيلة حبماية نقط االستقرار العمراني

تظل عمليات استحداث نقط استقرار جديدة على ضفاف جمرى وادي الرمة متعينة ومستمرة حسب طبيعة 

ستثمار االقتصادي الذي حيتم مالزمة االستقرار العمراين له. وقضية العمران مبحاذاة جمرى وادي الرمة تنقسم إىل اال

واآلخر عمران مستقبلي. وختتلف املعايري واالسرتاتيجيات اليت ميكن هبا محاية الواقع ، قسمني أحدمها عمران قائم

  وء على ذلك يف حمورين:وهلذا سيتم إلقاء الض، الراهن واستشراف املستقبل

  معايري راهنة: 3-7

وهي مهددة من حني إىل آخر ، نقطة استقرار عمراين قائمة ٦٥٠يوجد ابلقرب من وادي الرمة ما يربو على 

ووجود حركة ملياه الفيضان ، يف حالة تقارب املنسوب الطبوغرايف، ورمبا يزيلها عن الوجود، بفيضان يطمس معاملها

  ومحاية تلك النقط العمرانية فإنه يتعني التايل: وملعاجلة، حوهلا

يف الدراسة )البعد عن  وضع قواعد معلومات أو بياانت جلميع تلك النقط تشمل املتغريات نفسها اليت عوجلت -1

اجملرى/ منسوب النقطة/ منسوب اجملرى/ أقرب طريق/ عدد املباين( إضافة إىل بياانت عن حجم السكان تتمثل 

 وأرقام االتصال اهلاتفي وغريها. ، ب العمري والنوعييف حتديد الرتكي

وحيسن أن تكون تربة جريية ، وضع أمحية ترابية حول النقاط العمرانية متدنية املنسوب مبقدار مرت على أقل تقدير  -2

 تضمن مقاومة املياه وتذبذهبا ملدة أطول. 

أو إعاقة جهود ، وتكون معواًل هلدم البيوت، اهإزالة املرتاكم من املخلفات حول املساكن اليت رمبا حتملها املي  -3

 اإلنقاذ عند الضرورة. 

للسالمة يف  إلزام شركة الكهرابء تركيب حساسات عالية اجلودة يف عدادات الكهرابء اخلاصة ابملساكن ضماانً   -4

 حالة طغيان املاء على تلك املساكن. 
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ترتاكم أو تنمو مشكلة مصدات طبيعية للمياه  االستمرار حبمالت تنظيف جمرى وادي الرمة من العوائق اليت  -1

 اجلارية. 

متهيدا لإلنذار املبكر من ؛ تسجيل ما أمكن من أرقام اهلواتف احملمولة لسكان تلك النقاط لدى الدوائر املعنية  -6

 قبل إدارات األمن والسالمة برسائل نصية. 

املتاحة( تضمن اإلنذار املبكر يف حالة  ربط جمموعة السكان حبزم اتصال مجاعي )روابط التواصل االجتماعي  -7

 ضعف جدوى اهلاتف احملمول. 

 يف حالة جراين الوادي. ، وضع صفارات إنذار ابلقرب من النقاط العمرانية الكثيفة  -8

لتسهل عمليات اإلخالء  –شبيهة بتلك املوجودة ابملستشفيات  –إنشاء قواعد موزعة هلبوط الطائرات املروحية  -9

 ليات اإلخالء األرضي. اجلوي عند فشل عم

ورفع ، املركبات يف بداايت الفيضان لضمان عبور، رصف الطرق بني نقط االستقرار والطرق الفرعية أو الرئيسة -11

ووضع عالمات حتدد حرم ، وتكون تلك الطرق مستقيمة ما أمكن، منسوهبا مبقدار ال يقل عن نصف مرت

 الطريق. 

يف حالة غمر املساكن ابملياه وعند صعوبة فتح األبواب ؛ طوارئوضع نوافذ علوية للمساكن تكون خمارج لل  -11

 بسبب تراكم الطمي. 

 تصميم سالمل تصل إىل سطح املساكن لتكون وسائل إنقاذ يف حالة صعوبة وصول فرق الطوارئ للموقع.   -12

خاصة ، نهاعمل مسح ميداين للمساكن القائمة يف النقاط العمرانية القائمة ملنع السكن يف اآليل للسقوط م  -13

 هـ. ١٤٢٩وغمرت بفيضان ، املباين الطينية أو الشعبية اليت مر على تشييدها سنوات عديدة
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  معايري استشرافية: 3-5

والسيما وأن الوادي يقع حوضه األدىن ؛ ميكن لنقط االستقرار أن تنمو وتتزايد مبحاذاة جمرى وادي الرمة

اليت يعتمد نسبة من سكاهنا يف استثمار الوادي ابألنشطة ، قصيمبني أكرب التجمعات العمرانية الكربى مبنطقة ال

وابلتايل يصبح حوض الوادي هامشًا لبعض التفاعالت البشرية واالقتصادية. وإزاء هذا جيب ، االقتصادية املختلفة

ق عند تشييد  على اجلهات املعنية وضع بعض املعايري واالسرتاتيجيات اليت تعاجل األخطاء اليت ُغِفل عنها يف الساب

  كثري من النقاط العمرانية يف املرحلة السابقة. وميكن تلخيص هذه االسرتاتيجيات ابلتايل:

، تسمى إدارة التنمية العمرانية بوادي الرمة-بكل بلدية هلا نطاق ختدمي ابجتاه الوادي-وضع إدارة معنية -1

ذلك النطاق الذي ختدمه اإلدارات ويندب هلا الصالحيات الكفيلة بشروط التشييد واإلعمار. وحيدد قبل 

 تلك على مستوى منطقة القصيم منعا للتداخل أو وجود هوامش بينية غري خمدومة. 

لسكان هذه النقاط العمرانية املراد  تسند لإلدارة السابقة مواصفات مكانية وهندسية تضمن السالمة الدائمة  -2

  ومن أبرزها:، تشييدها

 وإرشاد املستفيدين ابلبحث عن ، ق اليت تكون مناسيبها موازية ملنسوب جمرى الواديمنع التشييد العمراين يف املناط

 املنسوب األعلى عند اختيار أماكن التشييد والبناء من قبل صاحب املزرعة أو املنشأة. 

   عرب ردم املوقع يف شكل -م فما فوق عن منسوب جمرى الوادي للنقطة العمرانية املراد إنشاؤها٥وضع منسوب

 م. ٣م يف حالة ارتفاع املنسوب الطبيعي عن اجملرى مبقدار ٢وميكن أن يكون الردم مثال أقل من  –يرة جز 

   إمداد البلدية لصاحب املسكن إبجنيلة طبيعية تكون مبطنة للموقع من اخلارج لضمان وتقليص جرف املاء للجزيرة

حلصى عند عدم رغبة املستفيدين لإلجنيلة الطبيعية وميكن التبطني ابخلرسانة أو ا. الرتابية اليت يقع عليها املسكن

 خوفا من انتشارها يف املوقع. ، اليت ال يرغب فيها البعض
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   .قيام إدارة الطرق برفع منسوب الطريق املوصل إىل النقطة العمرانية 

  ومنع البناء ابلطني مطلقا. ، احلرص على النمط املعماري املسلح 

  التشبع ابملياه ن املناطق الرخوة اليت تتأثر حنيوالبعد ع، كثر صالبة ابلنسبة للرتبةاختيار البناء يف املناطق األ ،

 وتكون آيلة للسقوط. 

وضع قائمة معلومات مكانية لكافة النقاط العمرانية املستحدثة لتسجيل البياانت الرئيسة املتمثلة حبجم النقطة   -3

وبرجمة تلك على خرائط ، وغريها وأيسر طريق للوصول إليها، واديوبعدها عن جمرى ال، ومنسوهبا الطبوغرايف، العمرانية

 لكرتونية ملعرفة أولوايت املتابعة حالة حدوث جراين فيضي. إ
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 املصادر واملراجع

، حبوث جغرافية، خريطة خماطر الفيضاانت والسيول يف مدينة جدة، هـ(١٤٣١)، مشاعل حممد، آل سعود -

 الرايض. ، ةاجلمعية اجلغرافية السعودي، ٩١عدد 

استخدام صور االستشعار عن بعد الرقمية عالية الوضوح املكاين ، هـ(١٤٢٦)، فرحان حسني، اجلعيدي  -

، اجلمعية اجلغرافية السعودية، ٧١عدد ، حبوث جغرافية، لتحديد امتداد فيضاانت السيول يف سهل اخلرج

 الرايض. 

إدارة ، الرمة كزية ابلقصيم من آاثر فيضان واديمحاية حمطة التوليد املر ، هـ(١٤٣٠)، علي أمحد، احلميد  -

 املنطقة الوسطى. ، األمن الصناعي

التصنيف الفئوي اخلماسي للبياانت اإلحصائية املستخدمة يف التطبيقات ، العزيز عبد هللا عبد، احلميدي  -

املنعقدة يف جامعة  ةللندوة اخلامسة ألقسام اجلغرافيا جبامعات اململكة العربية السعودي مقدم حبث، اجلغرافية

 الرايض. ، هـ١٧/١١/١٤١٤−١٥امللك سعود يف الفرتة 

درء أخطار السيول يف حوض شعيب أبو صوير يف مركز ، م(٢٠١٤)، العزيز الرمحن عبد عبد، النشوان  -

 القاهرة. ، ٦٤عدد، اجلمعية اجلغرافية املصرية، جملة اجلمعية اجلغرافية العربية، حرمة

 الرايض.  ،خماطر السيول يف اململكة العربية السعودية، هـ(١٤٣٢)، لوجية السعوديةهيئة املساحة اجليو   -
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 الرفع امليداين ملواقع املستوطنات العمرانية على ضفاف وادي  (١ملحق )
 م*٢٠٠٨هـ/ ١٤٢٩الرمة للنقاط املغمورة يف فيضان 

ارتفاع  رقم النقطة م
 املوضع/ م

ارتفاع  عدد املساكن
 الوادي/ م

فرق 
 نسوب/ مامل

بعدها عن 
 الوادي/ م

مرتبطة 
 بطرق

 الوصف العام

 مستودعات وسكن مزرعة 1121 1211 3 196 1 193 1116 1
 مسكن 631 2114 4 193 2 197 1117 2
 سكن زراعي ومستودعات 748 1429 2 193 1 191 1119 3
 سكن زراعي 1121 1171 3 193 2 196 1121 4
 تودعان زراعيانمس 2674 3416 2 196 2 194 1121 1
 مستودع 861 1171 2 194 1 196 1124 6
 مستودع ومبىن 1811 2131 3 191 2 198 1121 7
 مبىن إدارة مشروع زراعي 2121 2919 3 196 1 199 1126 8
 مستودعات وورش 2217 2991 11 191 4 611 1127 9
 مستوطنة سكنية 1311 1971 1 196 7 611 1128 11
 مساكن زراعية 3631 1111 3 197 1 193 1131 11
 مستودعان ومسكن 311 471 1 611 3 611 1134 12
 فيالاتن واسرتاحة ومسجد 1 1921 1 613 4 618 1136 13
 مستودعات زراعية 481 1124 8 191 3 613 1137 14
 جممع خردوات وسكراب 1 441 4 197 9 611 1138 11
 أحواش ماشية 481 461 1 611 3 612 1139 16
 مساكن ومستودع يف مزرعة 1311 3811 1 612 7 612 1141 17

18 1149 619 18 616 3 3136 691 
جمموعة اسرتاحات حتت 

 اإلنشاء
 مستودع 1161 369 2 611 1 612 1169 19

21 1171 613 9 611 3 1211 211 
مساكن زراعية 
 ومستودعات

 مسكن زراعي 171 216 2 611 3 613 1171 21
 سكراب لبيع املعدات 1 111 4 614 3 618 1172 22



 383            نقط االستقرار العمرانية يف حوض وادي الرمة األدىن: دراسة تصنيفية لدرجة خطورة الفيضان املائي

 خمازن 1 91 1 619 7 614 1173 23
 ة وشعبيةيقرية ملساكن طين 21 114 6 611 9 611 1174 24
 نةمساكن طيب 11 121 1 619 1 614 1171 21
 مساكن طينية 71 136 4 619 3 611 1176 26
 مسكنان زراعيان 72 218 2 631 2 632 1196 27
 مسكن ومستودع 126 191 3 631 3 633 1197 28
 مستودع 77 248 4 631 1 634 1198 29
 مساكن زراعية 132 231 4 631 1 634 1199 31

مسكن ريفي كبري  141 322 4 631 4 634 1111 31
 وملحقاته

 مسكن ومرافقه الريفية 191 198 2 632 1 634 1112 32
 مستودعات وحظائر 314 114 2 631 3 637 1119 33
 مساكن متجمعة 142 412 1 633 8 638 1121 34
 مسكن ومستودعات 366 111 2 633 3 631 1122 31
 مسكن 387 179 2 633 1 631 1123 36
 أربعة مساكن ومستودعات 363 291 3 633 6 636 1124 37
 مسكن ومستودعات 691 114 2 633 3 631 1121 38
 مسكن 1271 381 3 634 2 637 1126 39
 مسكن ومستودعات 1111 231 1 631 4 636 1127 41
 مسكن منفرد 191 261 3 634 1 637 1129 41
 مسكن وسكراب 21 419 3 634 1 637 1131 42
 مسكن ومستودعان 11 118 4 633 3 637 1131 43
 مستودع طويل 321 77 3 636 1 639 1111 44

41 1113 639 6 636 3 212 313 
مسكن ومستودعان 

 وحظرية
 مسكن وحظائر 331 141 1 636 3 637 1114 46
 مسكن وحظائر 317 164 1 636 3 637 1111 47
 مسكن 236 219 1 636 2 637 1116 48
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 مسكن وحظائر 196 211 2 636 3 638 1117 49
 مسكن 128 141 3 636 1 639 1118 11
 اسرتاحة 11 417 2 636 4 638 1119 11
 عمسكن ومستود  89 143 2 638 2 641 1176 12
 مستودع 39 123 3 638 2 641 1177 13
 مسكن مستودع 93 443 3 638 2 641 1178 14
 اسرتاحة 11 367 2 638 3 641 1181 11
 مسكن ومستودع وحظائر 194 297 2 638 4 641 1181 16
 مسكن 172 218 1 638 2 639 1182 17

18 1183 639 6 638 1 181 219 
داخل ومالحق مسكن 

 مزرعة
 مساكن ومستودع 11 183 2 638 4 641 1184 19
 مسكن ومستودع 136 188 2 638 2 641 1181 61
 أربعة مساكن 11 299 2 638 4 641 1186 61
 مساكن ومرافق 11 277 3 637 4 641 1187 62
 مسكن 141 434 2 638 1 641 1188 63
 مساكن متالصقة 266 183 2 638 1 641 1189 64
 كتلة مساكن 641 617 2 638 6 641 1191 61
 مسكنان 346 676 2 638 2 641 1191 66

67 1192 641 1 638 2 691 418 
غرفة يف مسكن غري 

 مكتمل
 مسكنان ومرافق 231 761 2 638 2 641 1193 68
 مسكن قدمي 73 499 1 638 2 639 1194 69
 مسكن ومستودع 191 411 3 638 2 641 1191 71
 منط سكين 123 336 3 638 4 641 1196 71
 مسكن ومرافقه 93 281 3 638 3 641 1197 72
 مسكن ومستودع 121 89 1 638 2 639 1198 73
 مسكن وغرف جماورة 388 146 7 638 4 641 1199 74



 386            نقط االستقرار العمرانية يف حوض وادي الرمة األدىن: دراسة تصنيفية لدرجة خطورة الفيضان املائي

 مسكن صغري 181 176 1 638 1 643 1211 71
 مسكن شعيب 39 221 2 638 1 641 1211 76
 فقمستودع ومرا 121 391 4 636 4 641 1213 77
 مسكن ومستودع 161 231 3 636 2 639 1214 78

مستودعان على مسافة  324 394 6 636 2 642 1211 79
21 

 مسكن ومستودع 481 441 1 636 1 641 1216 81
 غرف متناثرة 279 124 7 636 6 643 1217 81
 مستودعان 139 499 1 638 2 643 1223 82
 مستودع 216 414 3 638 1 641 1221 83
 غرف ومستودع يف مزرعة 411 316 3 638 4 641 1226 84
 مسكن ملزرعة حمميات 177 221 1 638 3 639 1227 81
 غرفة ومستودع 261 294 2 638 2 641 1228 86
 مسكن ومستودع 311 417 1 638 2 643 1229 87
 غرفة ومستودع 416 386 2 638 2 641 1241 88
 مستودعمسكن و  112 367 2 638 2 641 1243 89
 مستودع وحظائر 173 384 3 638 2 641 1244 91
 مستودع 11 489 3 638 1 641 1241 91
 غرفة ومستودع 27 421 2 638 2 641 1246 92
 غرفة ومستودع 1167 367 1 638 3 639 1278 93
 مسكن ومستودع ومرافق 1137 282 1 638 1 638 1279 94
 اسرتاحة 1247 231 1 638 1 639 1281 91
 مستودعان 1283 283 1 638 2 639 1281 96
 مسكن ومستودع وحظائر 1291 214 1 638 3 639 1282 97
 مسكن ومرافق ومستودع 1361 222 4 638 4 642 1283 98
 مستودع 1471 211 2 638 1 641 1284 99
 مستودعات وحظائر 311 172 7 638 7 641 1281 111
 تودعمس 1122 146 4 638 1 642 1286 111
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 مستودع وحظرية 886 127 3 638 2 641 1287 112
 مسكن ومستودع وحظائر 11 1291 1 639 6 644 1288 113
 مسكن ومستودع 331 791 4 638 2 642 1289 114
 مسكن ومستودع 417 768 4 638 3 642 1291 111
 مسكن ومستودع 468 721 4 639 4 463 1291 116
 مسكن ومستودع 461 711 4 641 3 644 1292 117
 مستودع 31 1421 1 639 2 644 1293 118
 مسكن وحظائر 671 1891 3 641 2 644 1294 119
 مسكن 612 1691 4 641 1 641 1314 111
 مسكن وغرف متناثرة 182 1629 3 641 8 644 1311 111
 مسكن ومستودع 119 1211 3 641 2 644 1316 112
 سكنانم 322 1163 3 639 2 642 1317 113
 مستودع 191 1449 4 639 1 643 1318 114

مسكن ومسجد ومستودع  11 1171 1 639 6 644 1319 111
 وحظائر

مسكن ومرافق ملشروع  111 1119 4 639 1 643 1311 116
 دواجن

117 1311 642 3 639 3 127 497 
مسكن ومستودع ملشروع 

 دواجن
 مسكنان ومستودع 691 312 4 639 3 643 1312 118
 مسجد ومسكن وحظائر 681 611 2 641 6 642 1313 119
 مسكن 1112 127 3 638 1 641 1314 121
 مستودع 141 1493 1 638 1 643 1311 121
 مسكن ومستودع وحظائر 37 2118 1 638 4 643 1316 122
 حظائر ومستودع 63 2616 1 641 2 641 1326 123
 تودعمسكن ومس 117 2863 1 643 2 644 1328 124
 فيال وملحقاهتا ومستودع 21 1887 3 641 6 643 1329 121
 مالحق منتظمة 89 1681 3 641 8 643 1331 126
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 مسكن 11 1439 4 639 1 643 1331 127

128 1332 643 7 639 4 631 217 
ثالثة مساكن وأربعة 

 مستودعات
 مستودع 21 811 1 638 1 643 1333 129
 مستودع وحظرية 711 1489 3 638 2 641 1334 131

131 1331 643 2 638 1 1797 211 
مسكن ومستودع يف مزرعة 

 السريع
 مستودع وحظرية 31 1943 1 638 2 643 1336 132
 حمطة احلرمني 11 1913 1 638 1 643 1337 133
 مسكنان ومستودعات 1127 4131 1 643 1 643 1348 134
 ستودعاتمسكنان وم 1241 3177 1 643 4 644 1349 131

جمموعة وغرف سكنية  1111 3216 1 643 8 643 1311 136
 ومستودعات

 ثالث فلل حتت اإلنشاء 214 1861 1 642 3 643 1311 137

جمموعة مساكن وحظائر  963 2774 2 641 7 643 1316 138
 متعددة

 مساكن شعبية 392 2711 2 641 8 643 1317 139

141 1318 641 9 641 4 2912 11 
ومساكن ملشروع ورشة 

 اجلربي
 فال ومستودع وحظائر 123 2292 3 641 3 644 1319 141
 مسكن 79 1141 2 641 2 643 1361 142
 مستودعان 411 962 2 641 2 643 1361 143
 مستودع 11 137 3 641 1 644 1362 144
 جممعة مساكن 241 787 4 641 6 641 1363 141
 ن ومستودعاتمسك 299 844 3 641 1 643 1364 146
 مستودع 421 921 4 641 1 644 1361 147
 مسكن ومستودع 84 819 1 641 3 641 1366 148
 مسكن مستودع 31 817 3 643 3 646 1367 149
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111 1368 643 1 641 3 211 48 
مرافق ومستودعات 

 وحظائر
 فيال 18 418 4 641 1 644 1369 111
 ودع واسرتاحةفيال ومست 21 791 4 641 3 644 1371 112
 مستودع 288 1197 1 641 1 641 1373 113
 مسكن ومستودع 344 1191 1 641 2 641 1374 114
 مسكن ومستودع وحظائر 337 1111 4 641 4 641 1371 111

116 1376 641 1 641 4 1126 381 
مسجد ومسكن ومستودع 

 وحظائر
 مسكن ومسجد ومستودع 87 691 4 641 4 641 1377 117
 مسكن ومستودع 94 618 3 641 3 644 1378 118

فيال ومسكن طيين قدمي  11 191 4 641 4 641 1379 119
 ومستودع

 مستودعات وحظائر 166 427 2 643 3 641 1381 161
 اسرتاحة 312 918 3 643 4 646 1381 161
 اسرتاحة 312 867 3 643 4 646 1382 162
 ن ومستودعفيال ومساك 97 741 4 643 1 647 1383 163
 مستودع ورشة ومساكن 19 769 3 643 4 646 1384 164

مسكن ومستودعات  234 912 1 643 1 648 1381 161
 وحظائر

 مستودع 97 2663 1 643 1 644 1386 166
 مستودعات ملشاريع دواجن 64 2869 1 643 2 644 1387 167

168 1388 643 3 643 1 3191 41 
مستودع ومنشأة ملشروع 

 دواجن
 مستودع ملشروع دواجن 471 3113 2 643 1 641 1389 169
 مستودع 41 3221 1 643 1 643 1391 171
 مستودع 11 3819 1 643 1 648 1393 171
 مستودع ملشروع دواجن 416 282 2 641 1 647 1394 172
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173 1411 641 8 644 1 261 34 
مسكن ومستودعات 

 وحظائر
 مستودع وحظائر 224 418 2 642 2 644 1411 174
 مسكن ومستودع 21 181 3 644 2 647 1412 171
 مسكن ومستودع 31 1929 2 644 2 646 1413 176
 مسكن ومستودع 31 1911 1 646 3 646 1414 177
 مسكن ومستودع وحظائر 11 2117 1 646 1 641 1411 178
 ثالثة مساكن 49 2311 1 646 3 647 1416 179
 مسكن شعيب ومستودع 11 2298 1 646 3 646 1417 181
 مستودعان 11 2212 1 646 2 646 1418 181
 مستودع وحظائر 179 1988 1 646 2 641 1419 182
 مسكن ومستودع 137 1986 1 646 3 646 1411 183
 مستودع 117 2114 1 646 1 647 1411 184
 مسكن ومستودع 328 2119 1 646 3 647 1412 181
 مستودع ملشروع زراعي 296 2141 1 646 1 647 1413 186
 مسكن ومستودعات 11 2329 1 646 1 647 1414 187
 مستودعات 11 611 1 648 3 648 1416 188
 مسكن ومستودعات 136 726 3 647 3 611 1418 189
 غرفة 1418 129 1 647 1 648 1424 191
 غرفة وحظائر 1786 411 2 647 1 649 1421 191

مسكن وغرف حميطة  1714 4196 2 649 7 611 1497 192
 ومستودع

 أحواش متناثرة 1349 1178 2 649 1 611 1498 193
 جتمع سكاين يف مزرعة 862 1783 1 611 14 612 1499 194
 حمطة ضخ الصرف الصحي 1141 1186 1 648 1 649 1138 191
 مستودع ملزرعة 6317 4141 2 611 1 613 1611 196
 مستودع وحظائر 2381 8344 3 611 3 613 1631 197
 مستودعان 887 7899 1 614 2 614 1636 198
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 مستودع 1311 7281 2 611 1 613 1637 199
 مستودع 3437 1266 1 616 1 611 1638 211
 مسكن وحظرية 98 7876 2 616 2 614 1639 211
 مسكن وغرف 1817 1161 2 613 1 611 1641 212
 مستودع 177 1791 1 613 1 614 1641 213
 مستودع ومسكن 131 1616 3 613 3 616 1642 214
 مستودعات 98 4416 1 611 6 614 1643 211
 قرية صغرية 489 1139 1 611 7 611 1644 216
 منشأة خدمية 461 1344 3 611 1 618 1641 217
 خمطط يف بداية التعمري 617 4668 1 611 9 616 1646 218
 بيت قدمي 2113 3379 1 613 1 613 1647 219
 أربعة مساكن مفرقة 1762 4116 2 613 4 611 1648 211
 مسكنان 1162 3868 1 613 2 613 1649 211

جممع سكين يف شكل  311 3111 3 613 7 616 1611 212
 اسرتاحات

 حمطة بنزين ومستودعات 122 2841 3 613 9 616 1611 213

 

، نقطة ٦٥٣هـ. وعدد النقط اليت مت حصرها ١٤٣٤احملاذية جملرى وادي الرمة الباحث للنقط العمرانية استقصاء : ملصدرا  

 نقطة.  ٢١٣م ٢٠٠٨وكان عدد النقط اليت غمرها الفيضان عام 
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The Urban points stability in Al-Rummah 

valley near basin 

Taxonomic study of the degree of 

seriousness of the flood water 
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Abstract:  

The aim of the study in the classification of urban uses in Near or adjacent of AL-

Rummah valley in the levels of flood. The study concluded to there are of 99 urban 

point in dangerous and high-risk positions; where Located in less than 3m of Al- 

Rummah valley, the study recorded the relationship between valley stream and urban 

points (0,066). It is closer to zero in the value, this is suggests random, maybe Lack 

of care of the fluxion or flood. 
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