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 الفصل االول : االطار العام للبحث
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 مقدمة عامة  1.1

تخطيط استخدام االرض عملية معقدة مقارنة بغيرها من عمليات التخطيط حيث يتم من خاللها ربط و دمج تعتبر عملية 
 المعطيات الطبيعية و االجتماعية و االقتصادية الستخدام معين تقييم و توقع مسبق للحاجات المستقبلية .

كافة االستخدامات داخل المنطقة مع دراسة يمكن تعريف تخطيط استخدام االرض على انه دراسة وتقييم شاملة و كاملة ل
الساسية ، االقتصادية ، االجتماعية ، بعد ذلك ، اربعة عوامل رئيسية لها عالقة بهذا التخطيط و هي العوامل الطبيعية 

تخطيط تحديد العالقة بين االستخدامات و العوامل االنفة الذكر ليتم تحديد المشاكل و طرق العالج التي تستوجب ، بالتالي 
 . (2003)صباح،  او اعادة تخطيط الستخدامات االرض 

كما يمثل تخطيط استخدام األراضي محاولة للحد من عدد من الصراعات واآلثار البيئية السلبية بالنسبة لكل من المجتمع 
 اغ .والطبيعة. وهو ينطوي في المقام األول عن جمع وتقييم البيانات ذات الصلة من الخطط التي يمكن أن تص

بما ان تخطيط استعماالت االراضي يدرس عدة عوامل من ضمنها العوامل الطبيعية كما ذكر سابقا ، هذا يعني انه يأخذ 
بعين االعتبار الكوارث الطبيعية ، مثل الفيضانات ، او االعاصير ، او انزالق التربة االرضية ، او الزالزل ، او غيرها من 

ي الى ضياع موارد الدولة واستثماراتها ، كما تؤدي الى خسائر بشرية و مادية في االرواح كوارث التلوث البيئي . التي تؤد
 والمتتلكات .

 

و مواجهة هذه التهديدات الكامنة،  العالم تغيرات طويلة األمد و التغيرات االكثر تواترا هي الكوارث الطبيعية وهذا و يشهد 
للتخطيط للمستقبل  إلنشاء مدن أكثر أمنا  أكثر استدامة وحماية لبيئتها اصبح السكان والحكومات في العالم  في تحدي  

 . الطبيعية
 

تعرف الزالزل على  .من ابرز التحديات التي تواجه عملية التخطيط سواء على المدى القريب او البعيد هي الكوارث الزلزالية
من مخاطرها من خالل اتخاذ االجراءات الالزمة "قبل  انها ظاهرة كونية بالغة التعقيد, ال يمكن منعها ولكن يمكن التخفيف

واثناء وبعد حصول الزلزال" وذلك بالتخطيط والتصميم والتنفيذ والمتابعة . و بالتنسيق والتعاون المشترك على كافة 
مما المستويات وبين المؤسسات ذات العالقة في الدولة "من المواطنين والمختصين وصوال الى المؤسسات والوزارات" 

 .اسات الوطنية في المجاالت االخرىيتطلب ذلك الى سياسة وطنية ال تقل اهمية عن السي
ان الزالزل بحد ذاتها ال تقتل االنسان ، وان من يفعل ذلك هو المبنى او الحرائق والحوادث االخرى التي يحدثها او يثيرها 

حيث تكمن خصوصية االراضي ، واالتصاالت الى اخره ط المواصالتالزلزال كاالنزالقات االرضية وانهيار الشوارع وخطو 
حفرة االنهدام االقليمية، الفلسطينية في كونها عرضة للمخاطر الزلزالية، حيث أن موقع فلسطين الذي يقع على امتداد 

يتكرر فيها اضافة الى وجود الفوالق والتصدعات األرضية. عالوة على التاريخ الزلزالي في المنطقة والفترات الزمنية التي 
حدوث الزالزل وتسجيالت محطات الرصد التي أظهرت وعلى مدى عدة فترات وجود نشاط زلزالي في عدد من المواقع في 

 (2014)الدبيك، فلسطين. 
 

الكوارث غير المتوقعة زمانا و مكانا و حجما عند حدوثها فإن االمر يستلزم االستعداد ، و وضع الخطط  هذه و لمواجهة 
، وتنتظيم الجهود و المهام للجهات الحكومية والشعبية و االجهزة التنفيذية ، و ذلك في منظومة تهدف الى التنسيق والربط 

الكارثة باالضافة الى توحيد اسلوب اتخاذ القرارات وبيان االلية التي و متابعة دور كل جهة معنية و ادائها لمواجهة اثار 
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ينفذ بها العمل فور وقوع الحدث ، و وضع الخطط التي تحرك االجهزة العاملة لتنظيم اعمال المواجهة و االغاثة في 
 ب طبيعة عملها.الظروف الطارئة ، بحيث تؤدي بجهود جماعية منظمة من خالل قيام كل وزارة و مؤسسة بدورها حس

من هنا تظهر اهمية هندسة الزالزل والتخصصات االخرى في التخطيط لمقاومة افعال الزالزل في فلسطين، من خالل 
 االنسان. ، ليلبي احتياجاتاسلوب لتخطيط استخدامات االراضي اعتماد ضوابط واجراءات و ايجاد افضل

 
خالل عملية دراسة واعداد مخططات استعماالت األراضي من أجل  ومن جهة أخرى ال بد من أخذ عدة نقاط بعين االعتبار

، تربة الموقع، أنظمة الصدوع األرضية التخفيف من مخاطر الكوارث الزلزالية واثارها المدمرة على االنسان والمجتمع والبيئة:
 . تميؤ التربة وغيرها، االنزالقات األرضية، التضخم الزلزالي وعوامله

هذا وتتضمن عملية تخطيط استعماالت االراضي كأي عملية تخطيط التخطيط على المستوى االوسع و وضع السياسات 
 واالستراتيجيات ثم عملية التخطيط على المستوى االصغر و الدخول بالتفاصيل. 

الخروج بمخططات  سيأخذ هذا البحث المستوى االكبر من التخطيط ، حيث سيعمل على وضع سياسات و استراتيجيات و 
 و خطط للحد من المخاطر الزلزالية .

 
 مشكلة البحث : 1.2

 
ان المشكلة االساسية في مجتمعاتنا العربية بشكل عام وفلسطين بشكل خاص تتمثل في ان العمل يتم بردة الفعل 

وبعد ان تهدء وليس بالفعل ، فعندما تحدث الكارثة يتم تشكيل لجان لتقصي الحقائق وايجاد الحلول التي غالبا 
 االمور ال يكترث بها احد ، ومن ثم ترجع االمور الى ما كانت عليه.

بناءا على الدرسات التي تمت حول انواع المخاطر الموجودة في فلسطين ، و درجة خطورتها ، و بناءا على 
ي العامل البشري و المعلومات التاريخية للمنطقة ، فإن فلسطين معرضة للزالل بشكل كبير ، والتي تؤثر بدورها ف

 االقتصادي للوطن.
عملية التخطيط في فلسطين تتم بمعزل عن مشكلة الزالل و محدودية االهتمام بمخاطر الكوارث ومعايير المدن 
االمنة في عمليات التخطيط  لسياسات التنمية المستدامة ، وهذا يعود الى شح الموارد المادية و الكوادر البشرية 

ة جمع البيانات المتعلقة بالزالل وتحليلها وهذا يؤدي الى قلة المعلومات التي تساعد في التي تساعد في عملي
 عملية التخطيط للتخفيف من مخاطر الزالزل و من هنا ظهرت الحاجة الى هذه الدراسة .

 
 

 أهمية ومبررات البحث: 1.3
 

 ترجع أهمية البحث إلى عدة أمور أهمها:
 

موضوع البحث ويمكن اعتباره قاعدة لمزيد مـن الدراسات والبحوث في ندرة في الدراسات التي تتحدث عن  •
  .هذا الموضوع
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إن دراسة استعماالت األرض تعتبر مرحلة هامه في تطوير وتخطيط أي منطقة، للتعرف على خصائص  •
 االستعماالت الموجودة وا عطاء تصـور لالسـتعمال المستقبلي بما يراعي التخفيف من المخاطر الزلزالية.

االحتياجات الملحة لتعزيز وتطوير القوانين واللوائح لقطاع التخطيط والتنظيم فيما يتعلق بسياسة  •
 استعماالت االراضي للتخفيف من مخاطر الزالزل .

تشجيع المؤسسات والقطاعات الحكومية على سياسة الحد من مخاطر الكوارث الزلزالية و اعداد الخطط   •
 نية واالقليمية والمحلية.يات الوطو المخططات على المستو 

 
 

 
 اهداف البحث: 1.4

 
 سيكون هذا البحث حجر االساس لتطوير العديد من االبحاث المماثلة في المنطقة وسوف يؤدي الى :

 تشخيص واقع تخطيط استعماالت االراضي للحد من مخاطر الكوارث الزلزالية في فلسطن . •
استعماالت اراضي يأخذ بعين االعتبار القدرة على تطوير سياسة استخدام االراضي و اعداد مخطط  •

 تخفيف المخاطر الزلزالية .
 ربط عملية تخطيط استعماالت االراضي بالواقع . •
 وضع استراتيجيات و خطط تهدف الى الحد من مخاطر الكوارث الزلزالية . •
 تقديم خطط تساهم في مساعدة المؤسسات ذات العالقة . •

 
 

 البحث : خطة منهجية 1.5
 

 قا ألهداف المرجوة من الدراسة فإن خطة الدراسة سترتكز حول المحاور التالية:تحقي
 
اطار عام ونظري للدراسة تناول مراجعة لمفهوم وأهداف التخطيط العمراني وكذلك مراجعة لمفهوم  •

 استعماالت األراضي والعوامل المؤثرة عليها وأسس تخطيطها اخذه بعين االعتبار المؤثر الزلزالي.
 
 معلوماتي يشمل خلفية جغرافية وتاريخية وتخطيطية لمنطقة الدراسة و الحاالت الدراسية .  إطار •
إطار التحليل واالستنتاج الذي يقوم بتحليل المعلومات و وضع مقترحات وتوصيات حول كيفيـة تخطيط  •

 وتنظيم وضبط استعماالت األراضي بما يراعي المخاطر الزلزالية .
 :التالي النحو على وهي علمي منهج من أكثر على الدراسة هذه تستند •
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o  بالنسبة للمنهج المستخدم في الدراسة  فسيتم االعتماد بشكل رئيسي على المنهج الوصفي في دراسـة
وتحليل الواقع الحالي الستعماالت األراضي، وتحليل المخاطر الزلزالية من خالل استخدام المراجع والكتب 

 التعرف على اإلمكانيات الموجودة وتحديد المشاكل والمعوقات. بموضوع الدراسة.والعلمية التي لها عالقة 
 

o ودراسة الشواهد الزلزالية السابقة  المنطقة تاريخ دراسة على يعتمد والذي  :التاريخي اما بالنسبة للمنهج
 وتقدير المخاطر المحتملة بناءا على التحليل  

 
o  ومن ثم الوصول إلى النتائج والتوصيات التـي خلصت إليها المنهج التحليلي : فـي تحليل المخططات

 الدراسة.
 
 

 المعلومات : مصادر 1.6
 
 :المعلوماتية وهي المصادر من العديد على االعتماد يتم
 

 الوزارات )وزارة الحكم المحلي(، مثل الحكومية وغير الحكومية المؤسسات مثل من رسمية مصادر ✓
 .األهلية والجمعيات القروية البلديات، المجالس

 
مصادر غير رسمية : الدراسات ، مراكز البحوث ، المنظمات الدولية ذات العالقة بموضوع تخطيط  ✓

 استعماالت االراضي والحد من مخاطر الكوارث.
 
بموضوع  العالقة ذات الجامعية والرسائل والنشرات والتقارير السابقة والدراسات األبحاث امكتبية: مصادر ✓

 .التخطيطية والمراكز العلمية  والمراجع من الكتب وغيرهاالبحث 
 
مصادر شخصية: المعلومات والبيانات التي سيقوم الباحث بجمعها ميدانيا باستخدام ادوات بحث تشمل  ✓

 االستبيانات ،المقابالت ، المسح الميداني وغيرها.
 
 
 .وعربية عالمية انترنت مواقع ✓
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 االطار النظري للبحثالفصل الثاني : 
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 المقدمة  1.2

يشكل هذا الفصل مدخاًل نظريًا ال بد منه لمعرفة التخطيط العمراني تعريفه وأهدافه حيث يعتبر تخطيط 
استعماالت األراضي جزءًا مهمًا من التخطيط العمراني بصورته العامة، وفي هذا الفصل سيتم التعرف على 

وربطها مع التوجهات و مخططات استعماالت األراضي التي تخفف من المخاطر  التخطيط العمراني األمثل
الزلزالية  و يسعى هذا الفصل إلى اعطاء خليفة نظرية عن موضوع استعماالت األراضي مفهومها وتطور 

تخطيطها والعوامل التي تؤثر على تحديدها ومخاطر سوء استعمالها مع التركيز على موضوع التخفيف من 
  الكوارث الزلزالية . مخاطر

 
 مفهوم التخطيط العمراني 2.2

التخطيط هو وضع خطة لتحقيق أهداف المجتمع في ميدان وظيفي معين لمنطقة جغرافية ما لمدى زمني 
محدد، وحتى يكون التخطيط سليمًا يجب ان يكون واقعيًا محققًا للهدف في الوقت المناسب المحدد له 

 (1994الزمني المقدر، لتنفيذه بأعلى درجه الكفاية ) حيدر ، ومستمر الصالحية طوال المدى 
وهو عملية اجتماعية شاملة تمثل في وضع المبادئ والقيم والبرامج التي تحقـق الهـدف من الحياة في مجتمع 

مدني، فهي تتخذ من الجوانب الفيزيقية والثقافية واالقتصادية محاور أساسية ومرتكزات تشكل اطارها العام، 
   .ن أهدافها اجتماعية في الدرجة األولىلك

و قد انتشر تخطيط المدن في أواخر الستينات في القرن العشرين من خالل التركيز علـى النواحي الفيزيائية 
فقط، بينما في النظرة الحديثة للتخطيط يعتبر تخطيط المدن عمليـة مسـتمرة متصلة ال تقتصر على 

وهي كإنتاج بشري منظم تعتبر  نواحي االجتماعية واالقتصادية والسياسية،النواحي الفيزيائية، بل تشمل ال
نسيجًا معقدًا متداخاًل، وفي مجتمع المدينة لم تعد النظـرة إلـى التخطيط مجرد أحداث شوارع وتقسيم 

األراضي إلى قطع متجانسة بل أصبح يهدف إلى تنسـيق استعماالت األراضي من خالل التطور العمراني 
م ترتيب نوعية المباني لمختلف الغايـات وتوجيه تطور العمران لصالح األهداف االقتصادية ومن ث

واالجتماعية لإلنسان، وهذا التخطيط يشـمل أماكن العمل والسكن وأماكن التنزه والترفيه ووسائل النقل 
 ( .1998، عالم ، 1994والخدمات التعليمية والصحية ) حيدر ، 

 
  :أهداف التخطيط 3.2

 ( :1996عالم ،  (يسعى التخطيط العمراني إلى تحقيق عدد من األهداف، أهمها
 .زيادة اإلنتاج الكلي أو زيادة الخدمات من حيث الكم أفقيًا أو عموديًا أو كليهما .1
 تحسين االنتاج أو تحسين الخدمات من حيث الكيف. .2
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المتباينة أو بـين الخـدمات وبين دعم واتاحة اكبر قدر ممكن من التوازن بين االنتاج وقطاعاته  .3
 الحاجات الملحة للناس.

تجنب سوء االستعمال واإلسراف أو استنزاف الموارد بما يؤثر على القيمة الفعلية للعائـد منها  .4
 ولربحيتها دعمًا لإلنتاج من حيث الكم والكيف.

فـض مستواها تجنب سوء االستعمال أو الضغط غير المتكافئ على الخدمات والمرافق بشـكل يخ .5
 ويدعو إلى تدهور في حجم ونوعية اداءها.

حسن توزيع المشروعات التي تتضمنها الخطة في داخل االطار العام الذي تشمله، وتجنب النمو بين  .6
 القطاعات.

 توفير البيئة المناسبة للسكن واالستثمار وتوفير الخدمات الضرورية للمجتمع. .7
  .لنهوض في المناطق المنكوبةمواجهة الكوارث أو الحاالت الطارئة وا .8
حل مشاكل التجمعات الحضرية مثل تداخل استعماالت األراضي، النمو المشـوه لـبعض األحياء  .9

  .والقطاعات، مشاكل الطرق والمرور، ومشاكل البلدية القديمة
 .حماية المناطق ذات الوضع الخاص كالمناطق التاريخية واألثرية والمحميات الطبيعية .10
 .ين التجمعات السكنية والمناطق العمرانية من حيث الخدمات وخطط التطويرالموازنة ب .11

 
 
 

  :مفهوم وأهمية استعماالت األراضي 24.

 :منها األراضي استعماالت الصطالح تعريف من أكثر إلى التعرض يمكن
 

 والحاجة لضمان األولوية حسب بينهما والمفاضلة لألرض استعماالت عدة خالل من واختيار تعريف .1
 (.Chapin , 1965)  لألرض االستعماالت أفضل إلى التوصل

 اجل وذلك من المختلفة اإلنسانية لالستخدامات المناسبة أالماكن برصد تتعلق توصيات وضع عملية .2
 العامة والخاصة )غنيم، لألغراض األراضي تخصيص تقرر التي العقالنية القرارات من إطار تقديم

 33 )ص ، 2001
 بهدف إيجاد وتنفيذها إعدادها يجري التي والمترابطة المتسلسلة اإلجرائية الخطوات من حزمة هو .3

العالقة  وذات والطبيعية القائمة االقتصادية العوامل جميع وتقييم دراسة خالل من لألرض امثل استخدام
 33 )ص ،  2001)غنيم،

 هذا االستعماالت عرض وطرق المختلفة والطوابق األرضيات في األرض استعمال بأنماط االهتمام هو .4
 ( . 201ص ،  1998)سخنيني،

 
 وتنبع أهمية تنظيم وتقنين استعماالت األراضي من عدة أسباب أهمها :
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 ( :15ص،2004)ابوحسان، يمكن الحديث عن اهمية تخطيط استعماالت االراضي في اطار النقاط التالية
 كيف يتزايد السكان وأين يتزايدون ( الزيادات المستمرة في أعداد السكان، لذلك فإن معرفة1

 هي أمور مهمة بالنسبة لمخطط استعماالت األراضي.
 ( محدودية مساحة األرض في دول العالم المختلفة.2
 ( المحافظة على الموارد الطبيعية بكل عناصرها.3
بين ( التغلب على الكثير من المشاكل التي تنجم عن التغير في أنماط استخدام األرض كالتنافس 4

 االستخدامات المختلفة.
 ( تدهور األراضي الزراعية ومصادر المياه والغابات وظهور الكثير من المشاكل الحضرية5

 كاالزدحام.
 ( الضغط المتزايد على الخدمات والمرافق العامة والحاجة لمزيد منها نتيجة لزيادة عدد6

 السكان.
 زيادة الطلب على األراضي لالستعماالت المختلفة.( التطور السريع في حياة السكان وما ينجم عنه من 7
 ( تحقيق العدالة االجتماعية في مجال توزيع األعمال والوظائف لجميع المناطق.8
 ( الحاجة إلى تغيير الوضع القائم بتطوير إدارة األرض من خالل أنماط تعمل على تغيير9

مرغوبة من قبل  ضل ومنع حدوث تغييرات غيرالظروف االقتصادية واالجتماعية الطبيعية السائدة إلى األف
 السكان

 
 

 مفهوم تخطيط استعماالت األراضي:  5.2
بالرجوع إلى الدراسات السابقة والكتب التي تناولـت استعماالت األراضي يمكن ذكر عدة مفاهيم لتخطيط 

 استعماالت األراضي :
تنظيم المجتمعات البشـرية من خالل أنه مجموعة من النشاطات المنطقية المتتابعة التي تهدف إلى  (1

دراسة وفهم العالقات القائمة بين أنماط المستوطنات البشرية ووظائفهـا فـي مكان وزمان محددين 
 ( . 32، ص  2001)غنيم، 

أنه عملية دراسة استخدامات األراضي وتوزيعاتها الجغرافية داخل المحلـة العمرانيـة والقيام بعد ذلك  (2
 (41،ص1984ل ومتوازن لهـذ االسـتخدامات)سطحية،بإيجاد توزيع عاد

ويمكن تلخيص مفهوم تخطيط استعماالت األراضي على أنه دراسـة شـاملة لجميع العوامل الطبيعية  (3
والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والعمرانية المـؤثرة علـى استعماالت األراضي داخل مكان أو 

لمتبادلة بـين هذه العوامل واالستعماالت المختلفة بهدف إيجاد منطقة محددة ومن ثم تحديد العالقات ا
 ( .Senan , 1993).توزيع وتنظيم متوازن ومناسـب لتلـك االستعماالت في إطار خطة زمنية محددة
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 العوامل التي تؤثر على استعماالت األراض : 6.2
 
 العوامل السياسية :  ✓
 

من بلدان العالم تلعب دورًا رئيسيًا ومؤثرًا علـى مجمل الحياة العامة لعل الحالة السياسية السائدة في أي بلد 
لسكان ذلك البلد، ومن اكثر األمر تأثيرًا سياسة استعماالت األراضي، فالبلـد الذي يعيش تحت مظلة الحرية 

تمًا إلى ويشترك المواطنون في رسم سياسة البلد فـي جميـع المنـاحي ويشاركون في التقييم والتنفيذ سيصل ح
نتائج تختلف بشكل جذري عن بلد يعـيش تحـت االستعمار المباشر أو غير المباشر أو يعيش في ظل حكم 

مستبد يخطط ويرسم مـا يشـاء دون رقيب أو حسيب، ولعلنا نستطيع ان ندلل على ما نقول بمقارنة استعماالت 
سرائيلي ويعيش عليها سكانها األراضي في فلسطين في المناطق التي خضعت وما زالت لإلحتالل اال

واصحابها تحـت حراب الحكم العسكري االسرائيلي وتلك األراضي التي استولى عليها المحتل واستخدمها لسـكن 
 ( Senan , 1993وحاجات المستوطنين )

 
 العوامل االقتصادية : ✓
 

الحاليـة التي تمددها عمليات بالنسبة لرجل االقتصاد تخصص األرض وتتهيأ لإلستعماالت عن طريق القيمة 
التنمية المترادفة لألرض ويحدد االستعمال النهـائي لقطعـة األرض قـوى السوق عن طريق الثمن المدفوع 

والقرار الذي سيتخذ المرادفات الستعمال األرض العطاء أعلى فائدة، ومع نمو واتساع المدينة تتعقد 
د عـن مراكـز االنشطة وكثافة التنمية لألرض وكذلك مع تغير العالقة بين قيمة األرض واستعماالتها والبع

 ( . 2001الزمن )غنيم ، 
 
 العوامل االجتماعية : ✓
 

كان لألسباب االجتماعية اثرها الواضح على تمدد واتساع اطراف المدن، حيـث يميـل الناس إلى البناء األفقي 
للضرورة، وفي المجتمعات الغير متجانسة  والمستقل، ويعزفون عن سكن الشقق والمجمعات االسكانية فال

نجد االتجاه للتجمع في مناطق معينة لكل طبقة أو لون أو ابنيـة، فظهرت األحياء الراقية واألحياء الفقيرة 
والمعدومة وظهر سكان القبور وسكان العشش وبيـوت الصفيح حول األحياء الراقية في كثير من المدن، 

رغبة المواطنين في البناء البناءهم واقاربهم بجوارهم ادى إلى ظهور مثل القاهرة في مصر، كما ان 
المناطق المكتظة غيـر الملتزمـة بأنظمـة البناء كاالرتدادات والنسبة السطحية والنسبة الطبقية وارتفاع 
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 (.2001األبنية ) غنيم ،
 

 العوامل الثقافية : ✓
 

استعماالت األرض التي تصبح جزءًا ال يتجزأ من الخلفية حيث تؤثر الثقافات السائدة في المجتمع على أنماط 
الثقافية للمجتمع والسكان، هذا بالطبع إذا سمح للمجتمع بالتأثير علـى هـذه األنماط ولم يتم صياغتها من 

جهات بعيدة عن ثقافات ومعتقدات الناس، فكلما كان النـاس أكثـر مشاركة في صياغة سياسات 
يق وتعديل هذه السياسات كلما عكسـت هذه االستعماالت ثقافات وعادات وعقائد استعماالت األراضي وتطب

 (.2001، غنيم ،  1998المجتمع وأمكن تطبيقها على الواقع والعكـس صـحيح تمامًا ) عالم ، 
 
 
 :العوامل االدارية والتخطيطية ✓
 

 ، هل هـو التخطيط من الصفرويقصد بهذا العامل نوعية التخطيط الممارس على التجمعات السكانية والسكان
(Blueprint هل هو تخطيط للمدن والتجمعات القائمة وللتعامل مـع األمـر الواقع؟ هل تشارك المجتمعات )

في مراحل التخطيط المخلتفة وتؤثر بها؟ وما هو تشـكيل ادارات التخطيط وانتمائها وخبرتها وكفائتها 
 (.2001، غنيم ،  1998وتنفذ وتقيم ) عالم ، وعقيدتها وثقافتها ومميزاتها والتي تخطط 

 
 العوامل  الطبيعية : ✓
و يقصد بهذا العامل تحديد استعماالت االراضي بناءا على عدة عوامل طبيعية مثل المناخ، التربة،  

التضاريس وغيرها التي تساعد على التخفيف من المخاطر والكوارث الطبيعية وهذا ما سيركز عليه 
 موضوع البحث .

 

 :مخاطر عشوائية استعمال األراضي 7.2
 

تؤدي عشوائية استعماالت األراضي إلى العديد من المشاكل االقتصـادية واالجتماعيـة واألمنية والتخطيطية، 
والطبيعية، كما أنها تعمل على سرعة شيخوخة المدن واألحياء وتعمل علـى خرابهـا وتهجير وطرد بعض 

على المنافسة، مثل االستعمال السـكني الذي يتراجع لصالح االستعمال  االستعماالت األضعف واألقل قدرة
التجاري والصناعي، ولعل العشوائية تفرغ المخططات واألنظمة من محتواها وتبدد الموارد المالية المستثمرة 
في اعداد هذه المخططات ومتابعة تنفيـذها، ومـن المفترض ان توضح هذه والمخططات واألنظمة لخدمة 
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مواطن واألجيال الالحقة مع االستعمال األمثل للموارد المتاحة تحقيقًا للتنمية المستديمة التي تعمل على ال
 خدمة الحاضر وتوفير المـوارد للمستقبل

 
  :المخاطر البيئية والصحية •

 
يحقق  يهدف التخطيط الستعماالت األراضي بشكل عام إلى توفير متطلبـات االنسـان اآلنيـة والمستقبلية بما

االستعمال األمثل لألرض وعدم الحاق الضرر بها، ولعل عـدم التخطـيط الجيد الستعماالت األرض 
 (.2001، غنيم، 1998وااللتزام بهذه الخطط سيؤدي إلى ضرر بالغ في البيئة المحيطة ) عالم، 

 
 
 المخاطر االقتصادية: •

 
 يتم إعداد المخططات الهيكلية من قبل المؤسسات المسؤولة لتنظيم حياة المواطن 

الجهاتالمسؤولة وهذه التكاليف  ورفاهيته وتحقيق مصالح الفرد والمجتمع وهذا بدوره يؤدي إلى تكاليف تتحملها
ن المعمول بها. وكذلك بالتطبيقات والقواني تعتبر مهدورة إذا لم يتم االنتفاع منها.وذلك بعد التزام المواطن

فإن المواطن سوف يتحمل جزًءا من هذه التكاليف إذا لم يلتزم بما هو معمول به من أنظمة وقوانين كما 
أن المواطن سوف يتحمل تكلفة إضافية إليصال الخدمات أو إيجاد بدائل في حالة عدم وصول الخدمات 

 (.4، ص:  2001له )أبو حجير، 
 
 المخاطر االمنية : •

 
والبعد عن المخاطر  المواطن المخطط الهيكلي من قبل الجهات المختصة ويكون الهدف منه رفاهية وأمنيعد 

يجب أن يكون ذلك منسجًما مع  التي تسبب األذى والضرر لإلنسان فعند منع أو السماح باستخدام معين
االعتبار هذه المخاطر والبعد لذلك يجب األخذ بعين  إمكانيات وقدرات المجتمع واألجهزة القائمة عليه.

 خالل االستخدام األمثل. عنها قدر اإلمكان وذلك يتأتى من
 

 المخاطر االجتماعية : •
 

تشهد المحاكم ودوائر التنظيم ولجـان االصـالح علـى مـدى االشـكاالت وخطـورة الخصومات القائمة بين 
دد األمـن االجتماعي ويضعف في عضد المجتمع المواطنين نتيجة عدم االلتزام باألنظمة والقـوانين ممـا يهـ

 .ووحدته
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 المخاطر العمرانية وتشويه النسيج العمراني : •

 
 يظهر ذلك من خالل العشوائية في االستخدام من قبل المواطن وعدم التزامه بقوانين

مقامة بدون البيوت  وأنظمة التخطيط وبرخص البناء الصادرة عن لجان التخطيط فنجد أن هنالك مجموعة من
تشويه البناء وشيخوخة المدينة  تراخيص ونجد أن هنالك تداخل في االستعماالت وهذا بدوره يؤدي إلى

 المستخدم . وتهدم العديد من المنازل وعدم االنسجام بين أنماط البناء

 

 تناقض وتصدع في استعماالت األراضي:  •
 رية وخير مثال على ذلكهنالك تناقضات وتداخالت بين االستعماالت الريفية والحض

بسبب زحف  التوسع العمراني على حساب الحزام األخضر المحيط بالمدن وتغير صور المنظر الطبيعي له
خضاعها  العمران والمنشآت الحضرية.ففي عدة بلدان تم تقديم اقتراحات لتغير االستعماالت لألراضي وا 

 بشكل رقم علميللشروط التنظيمية والدراسات في محاولة إلجراء تغيير 
 
 المخاطر الطبيعية : •
 

ان عملية تخطيط استعماالت االراضي بمعزل عن العوامل الطبيعية تؤدي الى حدوث العديد من المخاطر عند 
حصول كوارث طبيعية كالزالزل والفياضانات وغيرها ، فمثال اهمال طبيعة التربة يؤدي الى حدوث 

 الزالل .انهيارات و اضرار مادية و بشرية في حالة 
 
 
 
 

 :أنواع استعماالت األراضي 8.2
 

  ,Chapinهناك خمسة وسائل مستخدمة من قبل النظام والحكومـة بالسـيطرة علـى اسـتعماالت األراضي )
 :( وهي1965

 .وصف االستعماالت الموجودة لألرض .1
 .الصناعيةسن األنظمة والقوانين للحيلولة دون اساءة استعمال األراضـي مثـل تحديـد المنـاطق  .2
اتحاد الوسائل الالزمة لمنع تردي استعماالت األرض مثل تفتت الملكيات وافراز األرض بشكل  .3

 .مدروس
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  .تنظيم طرق استعمال األراضي الغير مستخدمة )البكر( أو األرض المتروكة )البور( .4
 .لمستقبليةتوجيه دراسات استعمال األرض باألوجه األكثر مالئمة لحاجيـات المـواطنين الحاليـة ا .5

 
هناك عدة انظمة وطرق لتصنيف أنظمة وأنظمة واستعماالت األراضي، لكن جميع هـذه التصنيفات يمكن 

 ( :Microsoft Encyclopedia, 1998تجميعها في اربعة أصناف رئيسية )
 االستعماالت الحضرية  .- 
  .االستعماالت الريفية -
 االستعماالت الترفيهية والترويحية .- 
 .استعماالت األراضي غير المطورة )البكر(- 
 

ويتم تقسيم كل صنف رئيسي إلى أصناف فرعية، مثال ذلك، األراضي الحضرية يمكـن ان تضم االستعمال 
ألغراض السكن، الصناعة واالتصاالت، فيما تضم استعماالت األراضي غير المطورة )البكر( األراضي 

  .يعية والمتنزهـات الوطنيـة ومناطق الحياة البريةالمتروكة )البور( ومناطق المحميات الطب
 

 (. :2001، غنيم، 1998وفيما يلي تصنيف تفصيلي الستعماالت األراضي ) عالم، 
السكن بأنواعه وأنماطه المختلفة، مثل سكن أ، سكن ب، سكن شعبي، السـكن الراقـي، سكن زراعي، وغير  •

  .ذلك
وتسهيالت ومواقف السيارات والباصـات ومحطات المرور  الطرق والمواصالت، وما يتبعها من خدمات •

 والقطارات والجسور والموانئ
  .التجاري بأنواعه المختلفة، كالمحلي والطولي واألسواق والمجمعات التجارية •
 .المرافق العامة مثل شبكات مياه الشرب والصرف الصحي وشبكات الكهربـاء والغـاز والطاقة والبنية التحتية •
 سواء المناطق الصناعية المخصصة للصناعات الثقيلة أو الخفيفـة والمنـاطق المخصصة للورش الصناعة، •
 الزراعة •
  .الخدمات العامة وتوزيعها واماكنها مثل المدارس والمراكز الدينية والصحية والخـدمات البلدية •
 الترفيه والرياضة واالستجمام كالمسبح والنوادي الرياضية والمالعب والمتنزهات •

 
  .المقابر •
 11 .المحميات الطبيعية أماكن الحماية للمصادر الطبيعية والثروات التاريخية األثرية والدينية والتراثية •

 المناجم والغابات.
 .األراضي المتروكة )البور( •
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 النظريات التقليدية الستخدامات األرض الحضرية 9.2
 

 عالم االجتماع آرنس أول النظريات هي نظرية الحلقات المركزية والتي وضعت من قبل
الخارجي من المنطقة  بيرجس E.Burgessواعتمدت هذه النظرية على فكرة أن التطور في المدن يأخذ االتجاه 

 ويكون لكل منطقة مسمى كالتالي: المركزية لكي يكون مناطق دائرية عددها خمسة يكون لها مركز واحد
الخ. وتتواجد كل تلك األنشطة في ….والمكاتب والبنوك ( منطقة قلب المدينة وهي النواة التي تشمل المتاجر1

 (Central Business District, CBD) مكان مركزي من المدينة يسمى بالمنطقة المركزية لألعمال.
المناطق  ( منطقة االنتقال وتتميز بتعدد وتغير طبيعة استعماالت األرض ويبدأ في هذه المنطقة ظهور2

 السكنية بمستويات مختلفة.
 (منطقة مساكن العمال وهي منطقة ذات مساكن شعبية لذوي الدخل المنخفض.3
 ( منطقة المساكن األفضل: لذوي الدخل المتوسط.4
مساكن لذوي  ( منطقة الضواحي البعيدة: التي تمتد على طول خطوط المواصالت الرئيسية وتتميز بوجود5

 ( .154، ص:  1994الدخل المتوسط والعالي )حيدر، 
 

 نظرية الثانية وهي نظرية القطاعات فقد ظهرت على يد االقتصادي األمريكي هوأما ال
تخرج من قلب  مر هويت H.Hoytم حيث رأى أن التركيب الداخلي للمدن تحكمه الطرق التي  1939عام 

األراضي ويؤثر ذلك  المدينة باتجاه األطراف ويؤدي التباين في إمكانية الوصول إلى فروق في أسعار
القطاعات خمسة مناطق كما هو  على استخدامات األراضي في القطاعات المختلفة. وتضم نظريةبدوره 

الحال في نظرية الحلقات المركزية باستثناء المنطقة الثانية التي اعتبرها هويت منطقة صناعات خفيفة 
 ( .275،ص:  1993وتجارة جملة بدً  ال من المنطقة االنتقالية )إسماعيل ، 

 
 ة الثالثة فهي نظرية النوى المتعددة والتي قدمها اثنان من الجغرافيين هماأما النظري

اتجاهات في  ( )هاريس وأولمان(Harris and Ullmanوبناًء على رأي هؤالء إن المدن تظهر ) 1945عام 
النمو حول عدد من النوايا المتميزة أي أنها ال تنمو في مركز واحد من المدينة وأن تجميع استخدامات 
األرض المتخصصة حول هذه النوايا قد شجعته عوامل عديدة منها أن بعض النشاطات التجارية أو 

Brad ford and Kent , 1978 ,)الصناعية ترتبط بغيرها ارتباًطا وثيًقا مما يتطلب وجودها في منطقة واحدة
p72). 

 
 نظمةإن النظريات السابقة تعكس أهمية وقيمة األرض فعلى سبيل المثال تتركز م

 ( األعمال المركزيةCBDفي وسط المدن حيث التمايز والتفاضل والتنافس الشديدين )
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والتي تعتبر مناطق  االستعماالت المختلفة وأسعار األراضي واألجور المرتفعة جًدا كما أن هنالك وعي إلمكانية
السكانية والمشاكل للمناطق  ( انحطاط المناطق المحاذيةCBDانتقالية وسيطة وتمتاز بالكثافة )

 (.16، ص:  2000االجتماعية )الصعيدي، 

 

 
 تخطيط استعماالت االراضي للتخفيف من المخاطر الزلزالية  10.2

 
شخص يموتون سنويا بسبب الكوارث الزلزالية ، حسب دراسة اجرتها اليونيسكو حول  ١٠٠٠حوالي      

آسيا الوسطى ، تم تدمير اثنين من البلدات  ( في١٩٥٠-١٩٢٦الخسائر الناجمة عن الزالزل في الفترة )
( ، ١٩٦٠( ، اغادير )١٩٤٨و مئتين من القرى ، وعقبها بعد ذلك العديد من المدن منها: عشق اباد )

( ، ١٩٩٥( ، كوبي ) ١٩٨٨( ، سبيتاك ) ١٩٨٥( ، المكسيك ) ٩٧٦0١( ، تانغشان ) ١٩٧٢ماناغوا )
فضال عن مئات القرى التي تضررت بشدة من الهزات ( ، ١٩٩٩وكذلك المدن في تركيا وتايوان ) 

  .االرضية . و الكتابات عبر التاريخ تشهد على اهتمام االنسان حول مخاطر الكوارث الزلزالية
الزالزل هي واحدة من اكبر اخطار الطبيعة في الحياة ، اذ انها دمرت العديد من القرى والمدن في كل      

الضرر الناجم عن الزالزل يرتبط تقريبا مع ما صنع االنسان اال في حاالت قارة تقريبا . ومع ذلك فإن 
معينة تستثنى كاالنهيارات االرضية ، والزالزل تسبب الموت لالنسان عند تدميرها للمنشات التي صنعها 
مثل المباني والسدود والجسور وغيرها من اعمال االنسان . واشارت المعلومات التاريخية والحديثة ان 

لسطين وحيطها نشطة زلزاليا . وممكن ان تحدث الزالزل في اي وقت بالمستقبل ، اي انها قد تسبب ف
خسائر في االرواح والمنشآت وخاصة الهامة منها ، مثل المباني المرتفعة ومحطات الطاقة والسدود 

 والمستشفيات ، والمدارس لذا يجب ان تكون مصممة لتحمل ومقاومة الزالزل
     (L, 1995 Steven.) 

 

يمثل تخطيط استخدام األراضي محاولة للحد من عدد من الصراعات واآلثار البيئية السلبية بالنسبة إلى كل من 
المجتمع والطبيعة. في المقام األول، وتخطيط استخدام األراضي ينطوي على جمع وتقييم البيانات ذات الصلة 

على التأثيرات االقتصادية واالجتماعية والسياسية باإلضافة إلى التي يمكن أن تصاغ. السياسات التي تنتج تعتمد 
الجيولوجيا والهندسة الجيوتقنية ينبغي أن تشارك في الخطوات األولى من قرارات التخطيط  .النظرة إلى المشكلة

ية لتوفير المعلومات األساسية من أجل تطوير ظروف مقبولة للناس للعيش فيها ، في سياق المخاطر الجيولوج
على وجه الخصوص، يجب أن يكون دور الجيولوجين تقديم المعلومات الكافية للمهندسين والمخططين و يمكنهم 
تطوير بيئة تتواءم مع الطبيعة. وهو األسلوب األكثر مالءمة لتوفير المعلومات الجيولوجية الالزمة عادة، على 

 (.2014األقل جزئيا، على شكل خرائط )الدبيك، 
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استعماالت االراضي يتعامل في المقام االول مع تحديد االنشطة على ارض معينة اال انه غير  ومع ان تخطيط
قادر على معالجة مباشرة للكوارث المرتبطة بالزالزل . في الواقع ، تصنيف استخدامات االراضي الى سكنية و 

زل ، على الرغم من ذلك اال انها تجارية و صناعية ، الخ ، ال يميز بين القدرات الفردية للمباني لمقاومة الزال
يمكن ان تكون مفيدة ، من خالل تقسيم المناطق والحد من كثافة االنشطة في مناطق وصفت بأنها عرضة 

للكوارث الزلزالية ، كما يجب استكمالها من خالل التخطيط االستراتيجي واإلقليمي ، ويجب التنويه الى ان عملية 
بعها مباشرة عملية التخطيط للتخفيف من مخاطر الكوارث الزلزالية ) التخطيط االستراتيجي يجب ان تت

 ( .2014الدبيك،

تعتمد الدول في سياسة استخدامها لألراضي على تصنيف وتقسيم أراضيها وفقـًا ألسـس ومعـايير، أهمها ) الدبيك، 
2014 :) 

 
 طوبغرافية وجيولوجية المناطق، •
 وزلزالية المناطق،   •
 ي والصناعي، وواالمتداد العمران •
 الخطـط المستقبلية التنموية،  •
 واألراضي الزراعية ذات األهمية الخاصة،  •
 والعوامل البيئية، وغيرهـا.  •

 
 
واستنادا الى هذه المعايير واالسس ، تتم سياسة ضبط استخدام االراضي والتي تعتبر بدورها اهم عامل في انتاج  

 الخرائط الهيكيلية للمناطق .
 
 ( :2014سياسة استخدام االراضي دراسات لتقسيم االراضي وتصنيفها الى )الدبيك، وتشمل عادة  
 

 مناطق صناعية ) صناعات خفيفة ، صناعات ثقيلة(.  •
 

مناطق للصناعات الخاصة ) محطات توليد الطاقة الكهربائية والذرية ، المصانع الكيميائية ، السدود ،  •
تستخدم لهذا النوع من االبنية ان تكون غير معرضة الخ ...( ، ويراعى عادة في االراضي التي 

 لالنزالقات ، وال يتخللها فوالق ارضية ، وان تكون امنة عند تعرضها للزالزل .
 

مناطق يسمح البناء عليها ضمن ضوابط وشروط خاصة ) ابنية خفيفة محدودة االرتفاع ، وقد يتم   •
تأثر هذا النوع من المناطق بأخطار لها عالقة  تحديد انماط و اشكال البناء المناسب ( ، وذلك بسبب

 بالطبيعة الجيولوجية او الجيوفيزيائية و الزلزالية ، او عوامل اخرى .
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 مناطق لالمتداد العمراني وفق القوانين والتشريعات المحلية لالبنية . •
 

او السباب اخرى مناطق خضراء ، يمنع البناء فيها ، وعادة يكون السبب تنظيميا السباب بيئية مثال  •
 لها عالقة بتركيبة المنطقة الجيولوجية و  الجيوفيزيائية الزلزالية .

 
 ومن ثم يتم تصنيف االراضي الى ثالث انواع حسب الجدول التالي : 
 

 ادارة االرض وسياسة التطوير واالساليب مميزات االرض المنطقة
منطقة 

(1 )
 جماية

 وجود انهيارات وانزالقات ✓
 زراعية ذات قيمة عاليةوجود ارض  ✓
وجود تنسيق مواقع ثقافية و اثرية  ✓

 ذات قيمة عالية
 وجود محميات طبيعية ✓

 ال تغيرات في استخدام االرض . ✓
 حماية + صيانة . ✓

منطقة 
(2 )

تطوير 
 محدود

 وجود احواض مائية حساسة ✓
 وجود اراضي زراعية متوسطة . ✓

 يسمح بالتطوير مع ضوابط :
 دراسة االثر البيئي ✓
ضوابط التخطيط والتنظيم اتباع  ✓

 العمراني المعمول بها محليا
منطقة 

(3 )
تطوير 
 مراقب

 ارض ليست حساسة ✓
 ال اهتمامات بخصوص الزراعة . ✓
 ال انهيارات و امنة جيولوجيا ✓

الجزء االساسي من التطوير يتم في هذه 
المنطقة ، مع ضرورة اتباع ضوابط التخطيط 

 و التنظيم العمراني المعمول بها محليا

 
 ( .2014)الدبيك، (:تصنيف االراضي 1جدول رقم)
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 الفصل الثالث :  الحاالت الدراسية
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 مقدمة  1.3

تمثل الدراسات و التجارب السابقة اطارا معرفيا رئيسيا و رافدا اساسيا من الروافد التي توجه العمل العلمي، و تقدم 
له خبرات الباحثين السابقين و تجاربهم، كذلك تشكل مصدرا غنيا، ومنهجيا اثرائيا الي دراسة علمية، كما تساعد 

فية دراسية عن موضوع دراسته، وتسهم في تعديل اساليبه و ، و تكوين خلانماء تصوراته و مداخلهالباحث في 
 طرقه، و مسلك التكرار، وتحقق لتحليالته العمق و الرؤية المتكاملة .

 فيما يلي نلخص بعض االطر والتجارب الدولية والمحلية المتعلقة بتخفيف مخاطر الكوارث 

 اطار عمل هيوغو  2.3

نهجا شامال للحد من مخاطر الكوارث،  2005المتحدة وتم اعتماده عام  تضمن ىاطار عمل هيوغو الذي اقرته االمم
 ويهدف الى الحد بشكل كبير من الخسائر الناجمة عن الكوارث وذلك في االرواح و الممتلكات االجتماعية و

للتعاون البين االقتصادية و البيئية للمجتمعات و الدول. و منظومة االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث توفر الية 
 .(2014الدبيك،لدعم تنفيذ االطار ) الحكومات و المنظمات و المجتمع المدني

 

 (2014)الدبيك،(:ملخص اطار عمل هيوغو 1شكل رقم)



- 22 - 
 

 االهداف االستراتيجية : 

دولة، تم تحديد األهداف االستراتيجية الثالث التالية  168من قبل  2005عند اعتماد إطار عمل هيوغو عام 
 :(2014)الدبيك،لتكون بمثابة دليل ألنشطة الحد من مخاطر الكوارث والتعافي منها على كافة المستويات

اإلدماج األكثر فاعلية العتبارات مخاطر الكوارث في سياسات ومخططات وبرامج التنمية المستدامة على (أ
 ستعداد وخفض قابلية التضرر.جميع المستويات، مع التركيز على منع الكوارث وتخفيف آثارها وزيادة اال

 -وخاصة على مستوي المجتمعات  -تطوير وتعزيز المؤسسات واآلليات والقدرات على جميع المستويات (ب
 والتي بوسعها أن تشارك في بناء القدرات على مجابهة الكوارث.

برامج االستجابة والتعافي التضمين المنهجي لمداخل الحد من المخاطر في تصميم وتنفيذ خطط الطوارئ وفي (ج
 إلعادة تأهيل المجتمعات المتضررة.

 

 :(2014)الدبيك،األولويات الخمس إلطار عمل هيوغو

 .ضمان أن الحد من مخاطر الكوارث أولوية وطينة ومحلية ذات أسس مؤسسية قوية لتنفيذها .1

 .تحديد وتقييم ومتابعة مخاطر الكوارث وتعزيز اإلنذار المبكر .2

 المعرفة واالبتكار والتوعية لبناء ثقافة األمان والقدرة على مجابهة الكوارث على جميع المستويات.استخدام  .3

 الحد من العوامل المسببة للمخاطر. .4

 تعزيز االستعداد لالستجابة الفعالة للكوارث على جميع المستويات. .5

 

 مخاطر الكوارث:ب دولية في مجال التخطيط للحد من اطر و تجار  3.3

 مقدمة 1.3.3
 هذا الجزء من الدراسة سوف يستعرض االطر الدولية، والتجارب الدولية و العربية.

 وذلك في مجال دمج سياسات الحد من مخاطر الكوارث في عمليات التخطيط 

 االطر الدولية  2.3.3 

 االطر الدولية  العالقة بما يلي:تلخيص بعض يمكن 

 :  (IDNDR )الطبيعيةالعقد الدولي للحد من مخاطر الكوارث  •
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الذي ينص على ان تمثل  ٤٢/١٦٩تبنت الجمعية العامة لالمم المتحدة القرار رقم  ١٩٨٧في كان االول عام 
العقد الدولي بلحد من مخاطر الكوارث الطبيعية . وقد تم تخصيص هذا العقد لتوعية  ١٩٩٩-١٩٩٠الفترة من 

عن الكوارث الطبيعية و بأهمية ادارة الكوارث . و خالل هذا  اكبر بالتبعات االقتصادية و االجتماعية الناجمة
العقد بذلت جهود دولية مشتركة لتقليل الخسائر في االرواح و الممتلكات و مقومات الحياة ، ولتفادي تعطيل 

 ( .46،ص2014)البدوي، الحياة االقتصادية واالجتماعية الذي تسببها الكوارث

 (١٩٩٤ استراتيجية وخطة عمل يوكوهاما ) •

تبنى اول مؤتمر عالمي حول الحد من الكوارث المنعقد في يوكوهاما باليابان استراتيجية وخطة عمل لعالم اكثر 
امانا ووضع برنامج عمل ومبادئ توجيهية للحد من مخاطر الكوارث الطبيعية و التأهب لها وتخفيف حدتها 

لقرار السياسي وكذلك على اعلى مستوى من ا مؤكدا على الحاجة الى عمل اداري وفاعل و اولية مطلقة على
وقد اعدت استراتيجية و خطة و االهتمام النشط للمجتمع المدني في ادارة التخفيف من مخاطر الكوارث المشاركة 

على ان تتحمل كل دولة مسؤوليتها لحماية مواطنيها من الكوارث الطبيعية  ١٩٩٤عمل يوكوهاما المعتمدة عام 
 ( .46،ص2014)البدوي، للدول النامية مع اعطاء االولوية

 

 تجارب دولية وعربية  3.3.3

 التجربة اليابانية  ✓

تقع اليابان ضمن نطاق حزام الزالزل حيث تتعرض للهزات األرضية بصفة دائمة وشبه يومية، ومن ثم فقد 
وتتمثل أهم عناصر هذه أهتمت الدولة بكل ما يتعلق بعلم الزالزل وذلك من خالل الثالث محاور المشار اليها 

 :(2005)احمد، متولي، محمود،التجربة فيما يلى

  .نشر محطات رصد وتحرآات القشرة األرضية فى جميع مناطق البالد ❖

  .وضع أجهزة حساسة ودقيقة للرصد والتوقع على طرق السكك الحديدية والمواقع االستراتيجية ❖

  .وضع خطة لحماية اآلثار والمعابد من أخطار الزالزل ❖

  .عدم السماح ببناء أى مبنى اال بعد توافر تطبيق الكود الزلزالى حتى ولو كان المبنى من دور واحد ❖

 دراسة الظواهر التى يمكن قياسها قبل حدوث الزالزل وذلك تحت علم التنبؤ بالزالزل ومن هذه الظواهر ❖
: 

  .االنخفاض المفاجىء فى مستوى المياه الجوفية •

 سطح األرض .االنبعاج واالنحناء فى  •

 التغير فى سرعة انتشار موجات الضغط والقص . •
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 زيادة نسبة الغازات النادرة فى مياه األبار. •

 بعض الظواهر الكهروجيولوجية المصاحبة للزالزل . •

 

 

 

 التجربة األمريكية  ✓

ن األمريكية غير نظرًا التساع مساحة الواليات المتحدة األمريكية فان الحاجة إلى ارتفاع المبانى فى كثير من المد
)احمد، ضرورية اال فى حاالت محدودة ومن ثم فان أهم مالمح التجربة األمريكية فى هذا المجال تتمثل فى 

 :(2005متولي، محمود،

%من المباني في مناطق الزالل من دور واحد أو دورين وهى عبارة عن فيالت  ٩٥تحديد ارتفاع نحو  ❖
 .األمان عند حدوث الزالزلمحاطة بحدائق واسعة تمكن من توفير 

  .١٩٧٦عام  ) UBC)وضع آود لتصنيف المناطق من حيث الكود الزلزالي األمريكى ❖

  .تصميم المبانى المرتفعة طبقًا ألآوا بد خاصة الزالزل ❖

البحث العلمي المستمر في مجاالت التنبؤ بالمخاطر الطبيعية ووضع االحتياطات والضوابط والتطور  ❖
ريختر  ١,٧لكوارث، فعلى سبيل المثال فان زلزال سان فرانسيسكو الذى حدث بقوة فى أساليب مواجهة ا
ريختر وأدى إلى مصرع  ٩,٦فردا، فى حين أن زلزال أرمينيا  كان بقوة  ٧٢آانت الخسائر فيه 

 شخص مما يبين اختالف الدول فى مدى قدرتها على مواجهة المخاطر البيئية. ٢٥٠٠٠

 

 التجربة المصرية  ✓

تعتبرالزالزل والسيول من أهم المخاطر الطبيعية التي تتعرض اليها مصر  نظرا لطبيعتها الجغرافية وتركيبتها  
الجيولوجية، ومصر من المناطق المعرضة بشدة للتأثيرات المناخية المحتملة المرتبطة بارتفاع درجة الحرارة 

مصر بالغرق ضمن ثالث دلتاوات على مستوى  وتأثيرها في ارتفاع مستوى سطح البحر وتهديد أجزاء من دلتا
 .العالم

وفيما يتعلق بنتائج التجربة المصرية في التعامل مع قضية الزالزل، فيشير تاريخ الزالزل التى حدثت آانت 
هو أقوى الزالزل التى حدثت فى تاريخ مصر حيث  ١٩٦٩متوسطة القوة ويعتبر زلزال شدوان والذي حدث عام 

درجة والذي تبعه تشكيل لجنة  ٩,٥بمقياس  ١٩٩٢ة بمقياس ريختر وتاله زلزال الجيزة عام درج ٣,٦بلغت قوته 
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قومية لمواجهة الكوارث، حيث قامت برصد وتحليل الكوارث الطبيعية بمختلف أنواعها وخلصت بخطة قومية 
 :(2005)احمد، متولي، محمود،لمواجهة الكوارث تقوم على األسس التالية

 .االحتياطات الكفيلة بالحد من خسائر الكوارث قبل وقوعهااتخاذ اإلجراءات و  •

   .تدعيم القدرة الفنية للتنبؤ باألخطار •

  .االستعداد لمواجهة الكوارث •

 .تقييم المخاطر •

  .السيطرة عليها وقت حدوثها )إدارة األزمة( •

  .التكافل االجتماعى فى سبيل ازالة أثارها المادية واالجتماعية والنفسية •

العبرة والنظرة المستقبلية فى ضوء الخبرة من خالل المحاور التالية والتى تشكل أساس الخطة أخذ  •
 :القومية المقترحة لمواجهة الكوارث

o المحور االدارى والتنظيمى والتشريعى.  

o محور التوعية الجماهيرية والدور الشعبى.  

o محور البحث العلمى والتقنية.  

o . محور التعاون الدولى 

)احمد، متولي، حددت الخطة القومية المقترحة العناصر المكونة لكل محور من هذه المحاور أهمها وهذا وقد
  : (2005محمود،

o انشاء جهاز قومى الدارة الكوارث واالزمات.  

o انشاء شبكة قومية لرصد الكوارث الطبيعية.  

o اعادة النظر فى وضع قواعد تحكم حماية المبانى من األخطار والصيانة.  

o توحيد القوانين المنظمة للحماية المدنية.  

o التوعية الجماهيرية.  

o توفير المعلومات ونشرها.  

o . ضبط الجودة وااللتزام باألآواد 
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 نموذج تنميط المناطق بناءا على طبيعة التنمية ودرجة المخاطر الطبيعية 4.3

تختلف وتنوع المناطق التى تتعرض لألخطار البيئية من موقع ألخر وذلك من عدة أوجه تتعلق باالعتبارات 
الجغرافية والجيولوجية والمكانية والتى يجب أخذها فى االعتبار عند تحديد أسس تنميط مناطق األخطار البيئية، 

كأهم عناصر المخاطر البيئية، ويمكن تحديد وبصفة عامة تشمل هذه المناطق مناطق الزالزل والسيول والتصحر 
 :(2005)احمد، متولي، محمود،أسس تنميط هذه المناطق فى خمسة عناصر أساسية هى 

o ثالثى ...ألخ(. -ثنائى  -نوع الخطر البيئى )أحادى 

o قليلة(. -متوسط  -درجات الخطورة )شديدة 

o قليلة(. -متوسط  -آثافة التنمية )آثيفة 

oراضي االقليمية .استعماالت األ 

o.درجة الوعي 

 الهدف من النموذج 1.4.3

يقوم النموذج بتحديد ضوابط و اولوية التدخل لدرء المخاطر اوتقليل اثرها من قبل حدوثها ويعتبر الية تخطيطية 
خاصة تدعم متخذي القرار في العملية التنمويه حيث يحدد النموذج االماكن ذات الخطورة الشديدة واالقل خطورة 
في المناطق المأهولة كمؤشر الحتياج هذه المناطق للتدخل للتقليل المستقبلي من اثر الكوارث و درئها ان 

 ( .2005)احمد، متولي، محمود،امكن

 

  

 اليه عمل النموذج المقترح 2.4.3

)احمد، هييعمل النموذج من خالل بيئة برامج نظم المعلومات الجغرافية ويقوم بتراكيب عدة خرائط بيانات 
 ( :2005متولي، محمود،

الخرائط الخاصة بالمخاطر يتم جمعها في طبقة واحدة موضح بها البيانات السابق ذكرها في قاعدة البيانات  - ١
 الخاصة بالمخاطر

 تقسيم الخريطة الي وحدات مديولية متجانسة - ٢

 خرائط و بيانات استعماالت االراضي - ٣

 بالعمران المأهول الخرائط والبيانات الخاصة - ٤

 البيانات الخاصة بالمؤسسات المعنية والداعمة - ٥
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يقوم النموذج بالربط بين هذه البيانات من خالل عملية تركيبية لتحديد المناطق االكثر خطورة و االكثر احتياجا 
 (:2005)احمد، متولي، محمود،للتدخل والمعوقات واالمكانات المتواجدة تبعا للخطوات التالية

 يتم ادخال البيانات وتصنيفها تبعا لقاعدة البيانات الخاصة بالنموذج - ١

 تتم عملية ربط الطبقات المختلفة في قاعدة البيانات و تحويلها الي مناطق متجانسة - ٢

 يتم تحويل آل عنصر من عناصر قاعدة البيانات الي نقاط آما في المثال التالي - ٣

يتم تجميع النقاط لكل منطقة وحدة موديولية لتحديد اكثر الوحدات بناء على مجموعة من المعدالت  - ٤
 الموديولية خطورة

يخرج النموذج بخريطة موضح عليها اكثر المناطق عرضة للخطورة و نوع هذه المخاطر والمعوقات  - ٥
 واالمكانات المتواجدة

 تحديد االستعمال االنسب لكل وحدة مديولية - ٦

 تحديد ضوابط للتدخل - ٧

 

 

 

 

 

 

 

 

(:ضوابط التدخل 2رقم) شكل 
 في استعماالت االراضي

 )التصور المقترح أللية عمل النموذج المقترح لتحديد لولوية التدخل بالمناطق المعرضة للخطر(

يمكن ان يتكامل هذا النموذج مع مشاريع المخططات االقليمية والمخططات الهيكلية للمدن من خالل األخذ 
اعداد المشاريع التنموية المختلفة حيث من الممكن دعم التنمية في المناطق قليلة الخطورة بمؤشراته ونتائجه عند 

  (2005)احمد، متولي، محمود، اآثر من المناطق االشد خطورة
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 مسودة الخطة الوطنية لمواجهة الكوارث: 5.3

الوقائية التي يتم االجراءات  الكوارث مصدرا أولويا ومهما من مصادر معلومات الخطة الوطنية لمواجهة تعتبر
 ، حيث يتم التعامل في هذهفلسطين الكوارث من قبل رئيس دولةكحاالت  التي يتم تصنيفها الحاالت اتباعها في
في خطط خاصة يتم  االجنبية والقنصليات والسفارات والبعثاتاالجانب  والرعاياالمواطنين  مع كافة الحاالت

ستجابة السريعة أماكن تواجدهم ونقلهم و االتصال و اال ءاالخال فيها عمليات بما يةالخطة المركز  تضمينها في
 (2010،الدفاع المدني) .أمنا وأماناتحديدها  ماكن التي يتماال الى أكثر 

من آثارها  يتم إدارة الكارثة والتخفيف خاللها التي مناالجراءات  واجه الكوارث العديد منلم تعتمد الخطة الوطنية
مع  فلسطين العليا في الكبير من القيادة االهتمام التي تستحوذ على المراحل من اهم االستعداد مرحلة حيث تعتبر
 وعلى مستويات المجاالت الى التدريبات في هذهالعالقة، باالضافة  للمؤسسات ذاتاالمكانيات  اعتماد توفير

)الدفاع  (اجنبية،سفارات، قنصليات..مدارس، جامعات، مؤسسات، بعثات )فوق أراضيها المواطنين و القانطين 
 (2010المدني،

 

 الكوارثلمواجهة  خلطة الوطنيةال اهداف 1.5.3

 الهدف العام

فعالة  ا يضمن استجابةمم الفلسطينيةالمؤسسات و المجتمعات  ان التخفيف من آثار الكوارث ورفع امكانية
 (2010)الدفاع المدني، .الكوارثلمواجهة  الوطنيةالخطة  الهدف العام من بناء يمثل وسريعة

 مثل حدوث الكارثة خاللستعداد والتحضير او اال ان الوصول الى ايجاد اجراءات وقائية لتطبيقها في مرحلة
الكوارث  نسان تضمن وبشكل كبير التخفيف من آثاراال او غيرها من الكوارث الطبيعية او من صنع الزالزل
)الدفاع  .الكارثة والتخلص من تأثيراتها في أسرع وقت ممكن لكيفية التعافي من نتائجاالسس  ووضع
 (2010المدني،

االرواح و الممتلكات للمواطنين  القاطنين  علىالمحافظة  الى االولى جراءات العملية في مراحلهااال وتسعى هذه 
باعمال المؤسسات و الوزارات ذات العالقة  جميعبين  التنسيق والتعاونخالل  من فلسطين في حدود دولة

 (2010)الدفاع المدني، .لدى السلطة الوطنية الفلسطينيةاالمكانيات المتاحة  الطوارئ والكوارث وضمن

يتم  التياالجراءات  حيث يضع هذا النظام  المؤسسات لتوفير نظام عمل داخلي لكلالخطة  بناء هذه تم  وقد
التعامل  للمؤسسة ودورها في المحدد يقرها الرئيس كحالة طوارئ والتي تصف الدور الفترات التيخالل  اتباعها 
 (2010)الدفاع المدني، وكيفية ادارتها بشكل منسق وفعال. الحالة في هذه

 :(2010)الدفاع المدني، الكوارث تتمثل في التاليلمواجهة  الفرعية للخطة الوطنية االهداف  ونتيجة لذلك فان
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 .إدارة كوارث داخلي وضمان آلية التنسيق الفعالةبناء نظام  .1

 .لهاو االستجابة  الكوارثالدارة  الفلسطينية في مجال التخطيط المؤسسات  رفع امكانية  .2

 صنع االنسان للكوارث الطبيعية او من لالستجابة الفلسطيني المجتمع رفع امكانية .3

 .المحتملة خطط طوارئ فعالة للمخاطر .4

وعلى  الفلسطينية االراضي  جراء الكوارث التي تصيب تحدث التيثم عالج االضرار  ومن او تخفيف منع .5
 .بيئتها وتراثها التاريخي

مع ظروف الطوارئ  ق والفعال من ضمن الظروف الطبيعية الى التعاملو المنس تضمن عملية التحول السليم .6
 واجراءات العيش والتنسيق بسياسة التحولالمجتمع  سابقة من قبلنتيجة لمعرفة  بأقل خسارة ممكنة وذلك

 .المسبق

حجم الكارثة  الفلسطيني وتقليل المواطن و المجتمع في فلسطني في مجال حماية المصادر المتاحة استخدام .7
الناجم عن الكارثة المجتمع للحد من االنحراف  التي يتعرض لها  المخاوف وتقليل حجم االمني واستقرار الوضع

 نمط الحياة المعتاد . في

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 30 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اختيار وتحليل منطقة الدراسة:   رابعالفصل ال
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 مقدمة 1.4

 تقع قلقيلية محافظة مركز وهي. فلسطين في األخضر الخط من مقربة على تقع فلسطينية مدينة قلقيلية
 موقع. األخضر الخط من لقربها نظًرا األول الدفاع خط وتعتبر الجبل مع الساحل التقاء عند أراضيها
 شمالها من الفلسطينية المدن بين التقاء نقطة أصبحت حيث خاصة أهمية منحها الجغرافي قلقيلية

 وربطت جنوبًا، غزة-المجدل-السبع وبئر شمااًل، طولكرم-حيفا-عكا-صفد وصلت. وغربها وجنوبها
 بارزة محطة كانت يوم قديماً  بها حظيت التي األهمية نفس وهي. غرباً  وقراها بيافا شرقاً  والها وما نابلس
 .والظالل الشجر بوارف السفر عناء وتزيل الرحال ينابيعها عند تحط التجارية للقوافل

 الحديد سكة محطة من وجعل الحربية الغزوات من لكثير انطالق نقطة قلقيلية من جعل الموقع وذات
 سكة خط امتداد على المعتمدة المعدودة المحطات أحد حيفا، محطة من 82 الكيلو على الواقعة فيها،
 ومصر الشام بين الموصل الحديد
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 (:موقع مدينة قلقيلية1خريطة رقم)

 مبررات اختيار منطقة الدراسة 2.4

يمي على مستوى الضفة ، تربط مدن شمال االهمية االقليمية : تعد مدينة قلقيلية مركز شبه اقل .1
 الساحلية نظرا لوجود المعبر فيها.الضف بالمدن 

 
 

 (:االهمية االقليمية لمدينة قلقيلية2خريطة رقم)
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منطفة حساسة مائيا : تعد مدينة قلقيلية منطقة حساسة مائيا نظا الرتفاع منسوب المياه فيها   .2
وقربه من سطح االرض، االمر الذي يؤثر على التربة من خالل زيادة رطوبتها وبالتالي تباعد 

 جزيئاتها مما يزيد من الكوارث في حال حصول زلزال

 
 حساسية المياه(:3خريطة رقم)

 تزايد عدد السكان  .3
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 (:عدد السكان والتوقع السكاني3الشكل رقم)
: نتيجة وجود جدار الفصل العنصري حول الهيكلي المخطط حدود وتأثيرهاعلى السياسية العوامل .4

مدينة قلقيلية من ثالث جهات بااضافة الى اراضي ج المحيطة بها اصبحت مساحة المخطط 
باصدار قوانين خاصة لكافة التصنيفات على المخطط  الهيكلي محدودة جدا االمر الذي ساهم

 الهيكلي والذي يساهم في زيادة المخاطر الزلزالية

 المخطط الهيكلي قلقيلية(:4خريطة رقم)

 قلقيلية-احكام البناء والتنظيم(:2)رقم جدول
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ة: تشكل العالي كثافة البناء  .5
من مساحة اراضي  % 77المباني 

ان الكثافة عالية ونتيجة االكتظاظ يتشكل خطر على المنطقة في حال المخطط الهيكلي اي 
 حصول زلزال .

 (: الكثافة البنائية5خريطة رقم )
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 منطقة الدراسة تحليل 3.4

هناك عدة عوامل تؤثر على الزالزل والمخاطر الناتجة عنها، ويمكن تقسيم هذه العوامل الي عاملين رئيسيين 
 وهما :

 العوامل الطبيعية  1.3.4

فمنها ما يزيد عامل  هناك عدة عوامل طبيعية تؤثر على مدى قوة الزلزال وعلى عوامل التضخيم الزلزالي 
 التضخيم الزلزالي ومنها ما يقلل من عوامل التضخيم وهي :

بالمدن  تسارع زلزالي منخفض نوعا ما اذا ما قورن تقع مدينة قلقيلية في منطقةذروة التسارع الزلزالي :  .1
 على المبنى . 15.شرق الضفة الفربية حيث يقوم بزيادة قوة الزلزال بمقدار 
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 التسارع الزلزالي(: 6خريطة رقم )
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تتميز مدينة قلقيلية بتضاريس تميل للسهولة االمر الذي يخفف من مخاطر الزالزل ويحد : الطبوغرافيا .2
 للتربة.من حصول انهيارات وانزالقات 

 تضاريس المنطقة(: 7خريطة رقم )

مدينة قلقيلية تعتمد بشكل كبير على الزراعة اذ انها تحتوي على اراضي ذات قيمة عية: القيمة الزرا .3
زراعية عالية القيمة او متوسطة القيمة بشكل كبير، وهذا يشكل خطر من الناحية الزلزالية اذا انه كلما 

التضخيم الزلزالي لذا يمنع البناء في االراضي الزراعية عالية القيمة للحفاظ زادت القيمة الزراعية زاد 
 عليها وللحماية من الكوارث الزلزالية.

 القيمة الزراعية(: 8خريطة رقم )
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تتميز تربة المدينة بوجود الصخور الصلبة فيها وتقل الصخور تدريجيا كلما اتجهنا باتجاه  التربة: .4
 .طرواةالغرب وتزداد التربة 

 نوع التربة(: 9خريطة رقم )
 

هناك مناطق في الشمال الغربي من المدينة مناطق معرضة  :لالنزالقات والفيضانات مناطق معرضة .5
لالنزالقات االرضية باالضافة  الى المناطق المعرضة للفيضانات نتيجة وجود جدار الفصل العنصري 

 .واالذى الذي يسببه االسرائيليون

 مناطق الفيضانات واالنهيارات االرضية(: 10خريطة رقم )
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 الطبيعية الغير العوامل  2.3.4
تؤثر على مدى قوة الزلزال وعلى عوامل  غير طبيعية تنتج عن سلوك االنسانهناك عدة عوامل طبيعية

 فمنها ما يزيد عامل التضخيم الزلزالي ومنها ما يقلل من عوامل التضخيم وهي : التضخيم الزلزالي
 

تتميز المدينة بوجود شبكة شوارع تغطيها بالكامل وتمكن من الوصول : امكانية الوصول الى المباني (1
الي كافة المناطق المبنية حيث هناك طرق رئيسة تربط شرق المدينة ب غربها وشمالها بجونبها ويتفرع 

ول الي جميع منها طرق جامعة يربطها طرق محلية تصل الى جميع المباني، االمر الذي يتيح الوص
 الناس في حال حصلت الكارثة .

 امكانية الوصول الى كافة المناطق المبنية(: 11خريطة رقم )
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بالرغم من وجود شبكة رق تغطي المدينة بالكامل اال ان هناك مشكلة بخصوص : عروض الشوارع (2
امتار فقط اي  5% من شوارع المدينة شوارع محلية متوسط عرضها 84عروض الشوارع اذ ان حوالي 

انه عرض صغير جدا ويزيد من احتمالية اغالق الشارع بالكامل في حال حصول زلزالل وانهدام 
 المباني .

 متوسط عروض الشوارع(: 21خريطة رقم )
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طوابق اال ان نسبتها قليلية  8او  7بالرغم من وجود مباني مرتفعة قد تصل الى ارتفاعات المباني:  (3

مباني ذات ارتفاع الطابقين او ثالث طوابق، اي انه في حال حصل زلزال تكون حجم جدا مقارنة بال
 الكارثة اقل.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ارتفاعات المباني(: 31خريطة رقم )

% من مباني المدينة تتعدى على حرم الشارع وهذا االمر يشكل خطر 49هناك ة: المباني المتعدي (4
االرتدادات نتيجة االحكام الخاصة وجود مباني متعدية يزيد من كبير اذا انه باالضافة الى قلة مسافة 

 احتمالية اغالق الشوارع بالكامل في حال حصول كارثة زلزالية.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المباني المتعدية(: 14خريطة رقم )
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 نقاط القوة 3.3.4
 

 المدينة اراضي من% 46 تشكل بنسبة للبناء قوية صخرية تربة وجود .1
 كارثة حدوث حال في اليها اللجوء ممكن المدينة كافة على موزعة عامة مباني وجود .2
 منخفض زلزالي تسارع منطقة في المدينة وجود .3
 السهلة المنطقة طبوغرافية .4
 المبنية المناطق جميع الى الوصول من تمكن طرق شبكة توفر .5

 

 

 الضعفنقاط  3.3.4

 زلزالي تضخم حدوث الى تؤدي قد المدينة من والشمالي الغربي الجزء في طرية تربة وجود .1
 االرضية لالنزالقات معرضة مناطق وجود .2
 المدينة من الغربي الشمال الجزء في فيضانات حدوث .3
 العالية السكانية الكثافة .4
 الشارع حرم على تتعدى القائمة المدينة مباني من% 49 .5
 للمباني االرتدادات مسافة من تقلل خاصة بناء احكام وجود .6
 الهيكلي المخطط مساحة صغر .7
 . توسعها من تحد والتي بالمدنية المحيطة ج واراضي العنصري الفصل جدار وجود .8
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 تطور فكرة المشروع :خامسالفصل ال
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 الرؤية 1.5

نحو قلقيلية صامدة،ريادية،ذات بيئة خضراء مستدامة ،مقاومة للزالزل والكوارث تسودها العدالة 
 .االجتماعية

 

 االهداف االستراتيجية 2.5

 . المنطقة في الزلزالية الكوارث مخاطر من للحد االراضي استعماالت تخطيط واقع تشخيص .1
 القدرة االعتبار بعين يأخذ اراضي استخدامات مخطط اعداد و االراضي استخدام سياسة تطوير .2

 . الزلزالية المخاطر تخفيف على
 . بالواقع االراضي استخدامات تخطيط عملية ربط .3
 . الزلزالية الكوارث مخاطر من الحد الى تهدف خطط و استراتيجيات وضع .4
 . العالقة ذات المؤسسات مساعدة في تساهم خطط تقديم .5

 

 منهجية العمل 3.5

 تم تحديد مناطق التدخل بناءا على طبيعة التدخل فيها وهي كالتالي: .1
زراعية عالية القيمة ويجب الحفاظ مناطق حماية: يمنع البناء فيها نظرا النها اراضي  •

 عليها وتجنب الخطر الناجم عنها في حالة البناء
مناطق تطوير محدود: يسمح بالتطوير مع ضوابط اي يجب االلتزام باحكام التخطيط  •

 والتنظيم المعمول بها محليا ومراعاة موضوع الزالزل
الحالي والتي مناطق تطوير مراقب: وهي مناطق التوسعة خارج المخطط الهيكلي  •

 تلتزم بأحكام البناء والتنظيم المعمول بها محليا باالضافة الى مراعاة عامل الزالزل.
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 طبيعة مناطق التدخل(: 15خريطة رقم )

 

 تم تقسيم المنطقة بناءا هلى عمق ونوع التربة السطحية .2

 نوع وعمق التربة السطحية للمدينة(: 16خريطة رقم )
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 المباني بناءا على المعطيات السابقة من خالل بعض القوانين:تحديد ارتفاعات تم  .3
يتم تحديد ارتفاعات المباني المراعية لمشكلة الزالزل بناءا على تحديد الزمن الدوري للتربة والزمن 

الدوري للمبنى، بحيث يجب تجنب المباني ذات الزمن الدوري المساوي للزمن الدوري للتربة عند تلك 
ذلك يتسبب بظاهر الرنين وهي احد اكبر عوامل التضخيم الزلزالي والتي تؤدي الى االرتفاعات الن 

 انهيار المبنى بالكامل .
Ts=4H/Vs 

Ts=Tb 
Tb=(2/3)*0.1*N 

 ارتفاعات المباني المسموحة من الناحية الزلزالية(: 17خريطة رقم )

 
 

 

 

 

N>2 

N<2 

N>2 

N<2 

N>2 

N>2 

N>3 

N<2 

N>3 

N<2 

N>3 

N<2 

            

          

                   

                  

            

       

   

       

         

          

 N  عدد الطوابق: 

1:19000 

 ارتفاعات الطوابق
 المسموحة



- 48 - 
 

االمثل: اي تم تحليل كل قسم بناءا على  الحل الى للوصول تفصيلي بشكل التقسيمات دراسةتم  .4
ومقارنتها مع الوضع الحالي لوصول الى االستخدام االمثل  العوامل الطبيعية والغير طبيعة السابقة

 لكل منها .

ية توضح نوع التربة في التقسيم المختار وهي تربة طرية اي مشبعة بالرطوبة والبناء عليها الخريطة التال
 مما يضع التربة .يشكل خطرا نظرا لتباعد جزيئات التربة 

 
 االول.نوع التربة في التقسيم (: 18خريطة رقم )

 .اي ال تشكل اي خطر من ناحية االنزالقات االرضية في المنطقة، السهلية الخريطة التالية توضح الطبوغرافيا

 

2
5
0 

3
 م
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 الطبوغرافيا في التقسيم االول.(: 19خريطة رقم )

 الخريطة التالية توضح ارتفاعات الطوابق التي تتجنب ظاهرة الرنين 

 
 المباني في التقسيم االول.ارتفاعات (: 20خريطة رقم )

اما بالنسبة للقيمة الزراعية فهي اراضي زرعية عالية القيمة وعلى الرغم من انه تم تحديد االرتفاعات التي تحد 
من ظاهرة الرنين في هذه المنطقة اال انه يمنع البناء فيها نظرا لخطورة التربة باالضافة الى انه يجب المحافظة 

 الموجودةعلى الثروة الزراعية 
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 القيمة الزراعية في التقسيم االول.(: 21خريطة رقم )

 المنطقة الثانية جزء منها يقع ضمن منطقة التوير المحدود والجزء االخر يقع ضمن ممنطقة التطوير المراقب 

 نوع التربة في التقسيم الثاني.(: 22خريطة رقم )

 الطبوغرافيا في التقسيم الثاني(: 23خريطة رقم )

 .ايضا تتميز هذه المنطقة بطبوغرافيا سهلية قليلة االنحدار اي ال تشكل عامل تضخيم ززالي من هذه الناحية
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 ارتفاعات المباني المسموحة في التقسيم الثاني(: 24خريطة رقم )

 ارتفاعات المباني المسموحة في التقسيم الثاني(: 25ريطة رقم )
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 اتضح ما يلي :بعد ان تمت مقارنة التحليل السابق مع االستخدامات الموجودة بالمخطط الهيكلي القائم 

 سهولة الطبوغرافيا في المنطقة تقلل احتمال حدوث االنهيارات االرضية .1
 وجود المباني في منطقة منخفضة القيمة الزراعية ال يؤثر على الثروة النباتية  .2
 حة من الناحية الزلزالية ال تتعارض مع المخطط الهيكليتصنيفاتارتفاعات المباني المسمو  .3

اذا تصنيفات االستخدامات ال تتعارض مع مشكلة الزالزل لكن هناك بعض المشاكل والقيود في المباني 
 القائمة.وهي:

انهيارها واغالق الشوارع وجود مباني ذات زمن دوري متساو مع الزمن الدوري للتربة يؤدي الى  •
 امامها.التي 

 (:المباني المعرضة لالنهيار بالتقسيم الثاني26خريطة رقم)
 

يتم التخفيف  من هذه المشكلة من خالل حلول انشائية تغير من وزن المبنى وبالتالي يتغير الزمن الدوري له 
او من خالل اضافة طوابق اخرى ايضا تؤدي الى تغير وزن المبنى وترده بحيث يصبح عير مساو لتردد 

 بة .التر 
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انحراف المبنى وبالتالي تعرضه  وجود مباني ذات جدران زجاجية في مناطق التصنيف التجاري يؤدي الى
 وهذه المباني هي الدراجة في المناطق ذات التصنيف التجاري  لالنهيار

 التصنيف التجاري في التقسيم الثاني (:27رقم)خريطة 

 

 (:انحراف المبنى4شكل رقم)

 من وتكتيف ربط بعناصر المفتوحة الخارجية المبنى اضالع تزويد خالل من المشكلة هذه من التخفيف يتم
 المعدنية المقاطع او المسلحة الخرسانة
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اما بالنسبة للجزء االخر والذي يقع ضمن منطق التخطيط المراقب، تمت مقارنته مع تصنيف استخدام االرض 
المنطقة اراضي زراعية عالية القيمة وهذا ال يتالءم مع الموجود في المخطط الهيكلي المقترح وتبين ان 

التصنيفات المقترحة لذا يجب تعديل المخطط الهيكلي المقترح وابقاء المنطقة اراضي زراعية عالية القيمة ضمن 
 .منطقة الحماية ويمنع البناء فيها

 المخطط الهيكلي المقترح (:28رقم)خريطة  
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 النتائج والتوصيات :سادسالفصل ال
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 النتائج 1.6
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بعد دراسة ميع التقسيمات في المدينة ومقارنتها مع االستخدام القائم او المقترح، تم اجراء 
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التديالت الالزمة والخروج بمخطط هيكلي جديد يراعي جميع المعايير التخطيطة ومن ضمنها 
 العامل الزلزالي .

 النهائي والمراعي لعامل الزالزل(:المخطط الهيكلي 29خريطة رقم)

 التوصيات 2.6

 منع البناء في االراضي الزراعية عالية القيمة .1

ييتم االلتزام بارتفاعات الطوابق حسب احكام البناء والتنظيم المعمول بها في المنطقة  .2
 ويستثنى من ذلك االرتفاعات التي تساعد على حدوث ظاهرة الرنين

ال يجوز عمل بروزات انشائية او معمارية من الجهة االمامية للمبنى في حال كان االرتداد  .3
 صفر 

من  2/3ال يجوز عمل بروزات انشائية او معمارية من الجهة االمامية للمبنى في حال كان  .4
 ارتفاع المبنى اكبر من نصف عرض الشارع

يلزم صاحب المبنى باجراء التقوية في حالة المباني المخالفة والمتعدية على حرم الشارع  .5
  االنشائية الالزمة
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