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الوحدة التعليمية الخامسةالوحدة التعليمية الخامسة



       ااألھـــدافألھـــداف
بعد االنتھاء من دراسة ھذه الوحدة یجب أن یكون الطالب قادرا            

:على أن

یلم بالمعلومات الطبیعیة التي تعطي فكرة عن نموذجیة  •
.األرض

.یتعرف على أضرار الفیضان  •

.  اإلجراءات الالزمة لمقاومة الفیضان •



العنـــاصر

.ماذا یعني صیانة المیاه•

.أضرار الفیضان•

.مقاومة الفیضان•



األرض غی  ر قابل  ة للتع  ویض بینم  ا الم  اء قاب  ل للتع  ویض حی  ث        §
یمكن عودتھ ضمن ال دورة الطبیعی ة للم اء وتتح دد كمی ة األمط ار       
وص  ور التس  اقط األخ  رى بش  كل كبی  ر تبع  ًا للظ  روف الجغرافی  ة        

.والفیزیوجرافیة وتتحدد بشكل ضئیل بنشاط السكان إن وجد

الم  اء ض  روري ف  ي جمی  ع العملی  ات الزراعی  ة والص  ناعیة وھ  و     §
أس    اس الحی    اة نفس    ھا ل    ذلك ف    نحن معنی    ون بإدارت    ھ اإلدارة      

. الصحیحة

یالح  ظ أن ص  یانة الترب  ة وص  یانة  الم  اء یس  یران جنب  ًا إل  ي جن  ب §
.ویحتاجان لنفس التدابیر



رطوبة التربة والماء األرضيرطوبة التربة والماء األرضي
SoilSoilالتربةالتربة  رطوبةرطوبة  یسميیسمي  التربةالتربة  فيفي  الممسوكالممسوك  الماءالماء•• MoistureMoistureوھووھو  

  عقبعقب  أوأو  مباشرةمباشرة  الريالري  عقبعقب  قصیرةقصیرة  فتراتفترات  عداعدا  فیمافیما  شدشد  تحتتحت  یكونیكون  عادةعادة
  طالماطالما  الرطبةالرطبة  التربةالتربة  منمن  الماءالماء  امتصاصامتصاص  النباتالنبات  جذرجذر  یستطیعیستطیع  غزیرةغزیرة  أمطارأمطار

WeltingWeltingالذبولالذبول  نقطةنقطة  منمن  أكبرأكبر  الرطوبةالرطوبة PointPointأخريأخري  ناحیةناحیة  ومنومن  
  أكبرأكبر  التربةالتربة  لماءلماء  البخاريالبخاري  الضغطالضغط  طالماطالما  للجوللجو  التربةالتربة  منمن  التبخرالتبخر  الماءالماء  یستطیعیستطیع

    ..للجوللجو  البخاريالبخاري  الضغطالضغط  منمن
  الرطوبةالرطوبة  منمن  كافيكافي  بقدربقدر  محتفظةمحتفظة  النموالنمو  فترةفترة  فيفي  التربةالتربة  تكونتكون  أنأن  یجبیجب••

  وھذاوھذا  ..  الدقیقةالدقیقة  واألحیاءواألحیاء  للجذرللجذر  التنفسالتنفس  حاجةحاجة  لتوفیرلتوفیرOO22منمن  لكمیةلكمیة  باإلضافةباإلضافة
  فيفي  التيالتي  التربةالتربة  أنأن  نجدنجد  لذالذا  التھویةالتھویة  جیدةجیدة  مسامیةمسامیة  األرضاألرض  تكونتكون  أنأن  یستلزمیستلزم

  ،،  التربةالتربة  لصیانةلصیانة  نموذجينموذجي  ظرفظرف  فيفي  تلقائیًاتلقائیًا  تكونتكون  الماءالماء  إلدارةإلدارة  نموذجينموذجي  ظرفظرف
  نفسنفس  فيفي  بسھولةبسھولة  لالنجرافلالنجراف  قابلةقابلة  غیرغیر  تجعلھاتجعلھا  كافیةكافیة  رطوبةرطوبة  ذاتذات  ستكونستكون  فھيفھي
..الساقطةالساقطة  األمطاراألمطار  لخزنلخزن  قابلیةقابلیة  لھالھا  لیكونلیكون  كافيكافي  جفافجفاف  ذاتذات  تكونتكون  الوقتالوقت



    األرضاألرض  نموذجیةنموذجیة  عنعن  فكرةفكرة  تعطيتعطي  التيالتي  الطبیعیةالطبیعیة  والمعلوماتوالمعلومات••
::عنعن  بیاناتبیانات  تشملتشمل

..))التھویةالتھویة  مساممسام((  البینیةالبینیة  للمسافاتللمسافات  الحجميالحجمي  التوزیعالتوزیع  - - ١١

..مدي ثبات التجمعات خالل القطاعمدي ثبات التجمعات خالل القطاع  --٢٢

مقدار الشد الذي تمسك بھ رطوبة التربة عند أوقات  مقدار الشد الذي تمسك بھ رطوبة التربة عند أوقات    --٣٣
..خالل السنةخالل السنةمختلفة      مختلفة      



  ماؤهماؤه  ینسابینساب    عندماعندما  فیضانفیضان  حالةحالة  فيفي  النھرالنھر  أوأو  الجدولالجدول  یكونیكون          
    الفیضانالفیضان  بسھلبسھل  المسماهالمسماه  المجاورةالمجاورة  األراضياألراضي  ویغطيویغطي  الضفافالضفاف  فوقفوق

FloodFlood plainplain  ..  منمن  الزائدةالزائدة  الكمیاتالكمیات  عنعن  الفیضاناتالفیضانات  وتنتجوتنتج    
    تزدادتزداد  األحیاناألحیان  بعضبعض  فيفي  ولكنولكن  الثلوجالثلوج  ذوبانذوبان  عندعند  أوأو  األمطاراألمطار

    بذلكبذلك  مقللةمقللة  النھرالنھر  قاعقاع  فيفي  رسبترسبت  قدقد  التيالتي  الرواسبالرواسب  بسبببسبب  خطورتھخطورتھ
..القناهالقناه  سعةسعة

مقاومةالفیضانمقاومةالفیضان



منشأ المیاه في الجداول
 تكون فعندما السطحي والجریان األرضي الماء انسیاب ھو            

 وسعة الماء تسرب سعة من ذلك یقلل صحیحة غیر الزراعیة  العملیات
 جریان لھ یحدث المطر ماء من كبیر قدر یجعل مما التربة داخل الترشیح

 بعض یحتاج التربة یدخل الذي الماء أن نعلم وكما . بسرعة الجداول ویدخل
 یمكن بھذا بھذا مباشرة بصورة للجدول والدخول األرض في للمرور الوقت

 ، طویلة لفترة بسیطة لفیضانات یؤدیا أن والتسرب األرضي الماء النسیاب
 حدوث لھذا .السریعة الفیضانات عن مسئول السطحي للجریان یكون حین علي

 مناطق تغطي وال قصیرة فترة في تحدث الشتاء فصل في المطریة العواصف
      .واسعة

  :ھما فیضان أي لتقلیل التربة صیانة في المحددتین والفائدتین
               . السطحي الخزن زیادة -١
.الزائدة الترسیبات من الحمایة -٢
ھذا یجعل جداول المیاه تجري بسعتھا الكلیة ویسمح بمعدالت جریان عالیة قبل       

.انتشار المیاه في األراضي المجاورة المنخفضة



في بعض المناطق قد تكون الفیضانات مفیدة ألنھا تضیف لسھل  في بعض المناطق قد تكون الفیضانات مفیدة ألنھا تضیف لسھل  
الفیضان تربة ذات قوام ناعم بھا عناصر غذائیة إال أنھ بصفة عامة  الفیضان تربة ذات قوام ناعم بھا عناصر غذائیة إال أنھ بصفة عامة  

::تسبب الفیضانات أضرارًا منھا تسبب الفیضانات أضرارًا منھا 
تسبب أضرار كبیرة نتیجة ترسب التربة الخشنة علي تربة جیدة تسبب أضرار كبیرة نتیجة ترسب التربة الخشنة علي تربة جیدة   --١١

.  .  مما یفقر ھذه األراضيمما یفقر ھذه األراضي
إذا غطي الماء التربة لفترة طویلة یؤدي ھذا لضیاع  المحصول   إذا غطي الماء التربة لفترة طویلة یؤدي ھذا لضیاع  المحصول     --٢٢

نتیجة خنق النباتات وكنتیجة لتقلیل األحیاء الدقیقة خاصة إذا حدث  نتیجة خنق النباتات وكنتیجة لتقلیل األحیاء الدقیقة خاصة إذا حدث  
..الفیضان في فصل النموالفیضان في فصل النمو

    ..یسبب أضرار بمنازل السكان والمنشآت الصناعیة بالمنطقةیسبب أضرار بمنازل السكان والمنشآت الصناعیة بالمنطقة  --٣٣

أضرار الفیضاناتأضرار الفیضانات



اجراءات السیطرة على الفیضان باإلضافة إلي  
:إجراءات صیانة التربة المتبعة

١- إنشاء الحواجز
   

 جزء في النھر ماء فیضان لحصر األنھار بجانب توضع وھي 
 ومن الغمر من منھا البقیة ولحمایة المجاورة األرض من محدود

.الترسیبات



٢-  إنشاء السدود
        

 مثل أخري أغراض یخدم ما ومنھا الفائض الماء جریان لتقلیل تستخدم        
 وللسیاحة وللري الكھربیة الطاقة ولتولید وللصناعة المدن في الماء خزن

  .والتنزه
 الفیضانات لمقاومة خاصة بصورة السدود تصمم المناطق بعض وفي      

Dry –جافة سدود وتبني Dams - خاللھا الجریان النھر لماء یسمح حیث 
 الماء ویخزن جزئیًا األبواب تغلق الفیضان وخالل العادیة المراحل في وذلك

 المتوقعة السعة ویراعي الفیضان مقاومة علي السدود وتعمل السد خلف الزائد
  . فیضان ألقصي
 استغالل خالل من اقتصادي عائد تعطي المتعددة األغراض ذات والسدود       

 ببطء یتحرك السد خلف والماء. أخري استعماالت أو الكھربیة الطاقة أو الماء
 وإلبقاء .الخزن سعة من یقلل مما خلفھ تترسب الحمولة أغلب فإن ولذا شدید
 فیھ میاھھا تصرف التي للمنطقة التعریة تقلیل یجب مفید للفیضان المقام السد
.األدني للحد



٣-  برك المزرعة

  حیث عدیدة ألغراض الجریان ماء لخزن المزرعة برك تشید         
  وتربیة الحریق من والحمایة بالري المواشي لسقي الماء یستخدم
.والتجدیف والسیاحة واألسماء الطیور



FLOOD PLAINFLOOD PLAIN



FLOOD PLAINFLOOD PLAIN



منشأ المیاه في الجداول
 تكون فعندما السطحي والجریان األرضي الماء انسیاب ھو            

 وسعة الماء تسرب سعة من ذلك یقلل صحیحة غیر الزراعیة  العملیات
 جریان لھ یحدث المطر ماء من كبیر قدر یجعل مما التربة داخل الترشیح

 بعض یحتاج التربة یدخل الذي الماء أن نعلم وكما . بسرعة الجداول ویدخل
 یمكن بھذا بھذا مباشرة بصورة للجدول والدخول األرض في للمرور الوقت

 ، طویلة لفترة بسیطة لفیضانات یؤدیا أن والتسرب األرضي الماء النسیاب
 حدوث لھذا .السریعة الفیضانات عن مسئول السطحي للجریان یكون حین علي

 مناطق تغطي وال قصیرة فترة في تحدث الشتاء فصل في المطریة العواصف
      .واسعة

  :ھما فیضان أي لتقلیل التربة صیانة في المحددتین والفائدتین
               . السطحي الخزن زیادة -١
.الزائدة الترسیبات من الحمایة -٢
ھذا یجعل جداول المیاه تجري بسعتھا الكلیة ویسمح بمعدالت جریان عالیة قبل       

.انتشار المیاه في األراضي المجاورة المنخفضة



في بعض المناطق قد تكون الفیضانات مفیدة ألنھا تضیف لسھل  في بعض المناطق قد تكون الفیضانات مفیدة ألنھا تضیف لسھل  
الفیضان تربة ذات قوام ناعم بھا عناصر غذائیة إال أنھ بصفة عامة  الفیضان تربة ذات قوام ناعم بھا عناصر غذائیة إال أنھ بصفة عامة  

::تسبب الفیضانات أضرارًا منھا تسبب الفیضانات أضرارًا منھا 
تسبب أضرار كبیرة نتیجة ترسب التربة الخشنة علي تربة جیدة تسبب أضرار كبیرة نتیجة ترسب التربة الخشنة علي تربة جیدة   --١١

.  .  مما یفقر ھذه األراضيمما یفقر ھذه األراضي
إذا غطي الماء التربة لفترة طویلة یؤدي ھذا لضیاع  المحصول   إذا غطي الماء التربة لفترة طویلة یؤدي ھذا لضیاع  المحصول     --٢٢

نتیجة خنق النباتات وكنتیجة لتقلیل األحیاء الدقیقة خاصة إذا حدث  نتیجة خنق النباتات وكنتیجة لتقلیل األحیاء الدقیقة خاصة إذا حدث  
..الفیضان في فصل النموالفیضان في فصل النمو

    ..یسبب أضرار بمنازل السكان والمنشآت الصناعیة بالمنطقةیسبب أضرار بمنازل السكان والمنشآت الصناعیة بالمنطقة  --٣٣

أضرار الفیضاناتأضرار الفیضانات



SedimentationSedimentation



اجراءات السیطرة على الفیضان باإلضافة إلي  
:إجراءات صیانة التربة المتبعة

١- إنشاء الحواجز
   

 جزء في النھر ماء فیضان لحصر األنھار بجانب توضع وھي 
 ومن الغمر من منھا البقیة ولحمایة المجاورة األرض من محدود

.الترسیبات



٢-  إنشاء السدود
        

 مثل أخري أغراض یخدم ما ومنھا الفائض الماء جریان لتقلیل تستخدم        
 وللسیاحة وللري الكھربیة الطاقة ولتولید وللصناعة المدن في الماء خزن

  .والتنزه
 الفیضانات لمقاومة خاصة بصورة السدود تصمم المناطق بعض وفي      

Dry –جافة سدود وتبني Dams - خاللھا الجریان النھر لماء یسمح حیث 
 الماء ویخزن جزئیًا األبواب تغلق الفیضان وخالل العادیة المراحل في وذلك

 المتوقعة السعة ویراعي الفیضان مقاومة علي السدود وتعمل السد خلف الزائد
  . فیضان ألقصي
 استغالل خالل من اقتصادي عائد تعطي المتعددة األغراض ذات والسدود       

 ببطء یتحرك السد خلف والماء. أخري استعماالت أو الكھربیة الطاقة أو الماء
 وإلبقاء .الخزن سعة من یقلل مما خلفھ تترسب الحمولة أغلب فإن ولذا شدید
 فیھ میاھھا تصرف التي للمنطقة التعریة تقلیل یجب مفید للفیضان المقام السد
.األدني للحد



Flood damFlood dam



Dam constructionDam construction



Flood damFlood dam



Dry  damDry  dam



٣-  برك المزرعة

  حیث عدیدة ألغراض الجریان ماء لخزن المزرعة برك تشید         
  وتربیة الحریق من والحمایة بالري المواشي لسقي الماء یستخدم
.والتجدیف والسیاحة واألسماء الطیور



Farm lakeFarm lake



Farm lakeFarm lake


