
 خماطر الزالزل ختطيط اس تخدامات  الارايض للتخفيف من
 مدينة قلقيلية

 

 اميان اسامعيل: عدادا
 

زهراء زواوي.عيل عبدامحليد ، د.د: ارشاف  

، ولكن ميكن التخفيف من خماطرها"..هللا س بحانه وتعاىل"الزالزل ظاهرة كونية ال يعمل ساعة حدوهثا ابلضبط الا عامل الغيب   



 احملتوايت
 مقدمة■

 مربرات اختيار موقع ادلراسة■

 حتليل منطقة ادلراسة■

 مهنجية العمل■

 التوصيات■

 النتاجئ■



من ابرز التحدايت اليت تواجه معلية التخطيط سواء عىل املدى القريب او البعيد يه الكوارث 

ال ميكن منعها ولكن ميكن التخفيف , عىل اهنا ظاهرة كونية ابلغة التعقيدتعرف الزالزل . الزلزالية 

وذكل " قبل واثناء وبعد حصول الزلزال"من خماطرها من خالل اختاذ الاجراءات الالزمة 

و ابلتنس يق والتعاون املشرتك عىل اكفة املس توايت وبني . ابلتخطيط والتصممي والتنفيذ واملتابعة 

مما " من املواطنني واخملتصني وصوال اىل املؤسسات والوزارات"املؤسسات ذات العالقة يف ادلوةل 

 .يتطلب ذكل اىل س ياسة وطنية ال تقل امهية عن الس ياسات الوطنية يف اجملاالت الاخرى 

 

 مقدمة



 كيف يمت التعامل مع الزالزل؟

 اعداد خمططات اس تعامالت الارايض تصممي مباين مقاومة للزالزل

 قبل حدوث الزلزال ■

 بعد حدوث الزلزال■

 معاجلة الكوارث املادية والبرشية الناجتة عن الزلزال



 س ياسة اس تخدامات الارايض

 خمطط هيلكي

 خداماتاس ت س ياسة يأ خذ بعني الاعتبار

 الارايض

 طبوغرافية املنطقة

 اخلطة التمنوية والاسرتاتيجية

 الامتداد العمراين

 الامتداد الصناعي والزراعي لالرايض

 العوامل البيئية

 زلزالية املنطقة

 وانظمة التصدعات الارضيةجيولوجية املنطقة 

 تقس مي الارايض



 مس توايت التخطيط املقاوم للزالزل

 اخلطط الوطنية الرئيس ية■

 التخطيط الاقلميي■

 مركز علوم الارض وهندسة الزالزل –اخلارطة التكتونية لفلسطني و الاردن واملناطق اجملاورة 

 مركز علوم الارض وهندسة الزالزل-مناطق قد تتعرض يف املس تقبل النزالقات الارضية

 التخطيط عىل املس توى احمليل■



 اختيار منطقة ادلراسة 



 مدينة قلقيلية

 دومن 4500مساحةاخملطط الهيلكي 



 مربرات اختيار منطقة ادلراسة

 الامهية الاقلميية للمدينة■



 مربرات اختيار منطقة ادلراسة

 منطقة حساس ية مائيا■



 مربرات اختيار منطقة ادلراسة

 تزايد عدد الســـــكـــــان■

 عدد الساكن املتوقع الس نة

2017 53,430 

2018 54,766 

2019 56,136 

2020 57,539 

2021 58,978 

2022 60,452 

2023 61,963 

2024 63,512 

2025 65,100 

2030 80,000 

 عدد الس نوات(معدل المنو الساكين+   1) عدد الساكن احلايل = عدد الساكن املتوقع *

 عدد الساكن والتوقع الساكين



 مربرات اختيار منطقة ادلراسة

 العوامل الس ياس ية وتأ ثريها ■

 عىل حدود اخملطط الهيلكي



 مربرات اختيار منطقة ادلراسة

 كثافة البناء العالية■
من % 77كثافة املناطق املبنية تشلك 

 مساحة اخملطط الهيلكي 



 حتليل منطقة ادلراسة



 حتليل منطقة ادلراسة

 العوامل الطبيعية وتأ ثريها عىل الزالزل■

 العوامل غري الطبيعية وتأ ثريها علىى الزالزل■



 العوامل الطبيعية وتأ ثريها عىل الزالزل

 ذروة التسارع الزالزيل■

F=0.15*W 



 الطبوغرافيا■



 القمية الزراعية■



 الرتبة■



 مناطق معرضة ■

 لالنزالقات والفيضاانت



 اماكنية الوصول اىل■

 املباين 

 العوامل غري الطبيعية وتأ ثريها عىل الزالزل



 العوامل غري الطبيعية وتأ ثريها عىل الزالزل

 عروض الشوارع■



 ارتفاعات املباين■



 املباين املتعدية■



 نقاط القوة

 من ارايض املدينة% 46وجود تربة خصرية قوية للبناء بنس بة تشلك ■

 وجود مباين عامة موزعة عىل اكفة املدينة ممكن اللجوء الهيا يف حال حدوث اكرثة■

 وجود املدينة يف منطقة تسارع زلزايل منخفض■

 طبوغرافية املنطقة السهةل■

 توفر ش بكة طرق متكن من الوصول اىل مجيع املناطق املبنية ■



 نقاط الضعف
 وجود تربة طرية يف اجلزء الغريب والشاميل من املدينة قد تؤدي اىل حدوث تضخم زلزايل■

 وجود مناطق معرضة لالنزالقات الارضية■

 حدوث فيضاانت يف اجلزء الشامل الغريب من املدينة■

 الكثافة الساكنية العالية■

 من مباين املدينة القامئة تتعدى عىل حرم الشارع% 49■

 وجود احاكم بناء خاصة تقلل من مسافة الارتدادات للمباين■

 صغر مساحة اخملطط الهيلكي■

 .وجود جدار الفصل العنرصي وارايض ج احمليطة ابملدنية واليت حتد من توسعها ■



 الرؤية

حنو قلقيلية صامدة،رايدية،ذات بيئة خرضاء مس تدامة ،مقاومة 

 للزالزل والكوارث تسودها العداةل الاجامتعية



 .تشخيص واقع ختطيط اس تعامالت الارايض للحد من خماطر الكوارث الزلزالية يف املنطقة ■

تطوير س ياسة اس تخدام الارايض و اعداد خمطط اس تخدامات ارايض يأ خذ بعني الاعتبار القدرة عىل ■

 .ختفيف اخملاطر الزلزالية 

 .ربط معلية ختطيط اس تخدامات الارايض ابلواقع ■

 .وضع اسرتاتيجيات و خطط هتدف اىل احلد من خماطر الكوارث الزلزالية ■

 .تقدمي خطط تسامه يف مساعدة املؤسسات ذات العالقة ■

 الاهداف
 



 مهنجية العمل



 مناطق التدخل



 تقس مي املنطقة بناءا عىل معق ونوع الرتبة السطحية



 حتديد ارتفاعات املباين املناس بة للك التقس اميت

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

Ts=4H/Vs 

Ts=Tb 

Tb=(2/3)*0.1*N 
 



 دراسة التقس اميت بشلك تفصييل للوصول اىل احلل الامثل





250 

 م3



Ts=4H/Vs 

=4*10/180 

=0.22 

Ts=Tb 

Tb=(2/3)*0.1*N 

0.22=(2/3)*0.1*N 

N=3 

 حتديد ارتفاعات املباين املسموحة لتجنب ظاهرة الرنني



 ارايض زراعية عالية القمية جيب حاميهتا ومنع البناء فهيا 









Ts=4H/Vs 

=4*13/360 

=.13 

Ts=Tb 

Tb=(2/3)*0.1*N 

0.13=(2/3)*0.1*N 

N=2 

 

 

Ts=4H/Vs 

=4*13/180 

=.27 

Ts=Tb 

Tb=(2/3)*0.1*N 

0.27=(2/3)*0.1*N 

N=4 

 حتديد ارتفاعات املباين املسموحة لتجنب ظاهرة الرنني



 مقارنة التحليل السابق مع التصنيف احلايل يف اخملطط الهيلكي



 سهوةل الطبوغرافيا يف املنطقة تقلل احامتل حدوث الاهنيارات الارضية■

 وجود املباين يف منطقة منخفضة القمية الزراعية ال يؤثر عىل الرثوة النباتية ■

 ارتفاعات املباين املسموحة من الناحية الزلزالية ال تتعارض مع اخملطط الهيلكيتصنيفات■

 ..اذا

 ....تصنيف اس تخدام الارايض جيد ولكن 



 ..وجود مباين ذات زمن دوري متساو مع الزمن ادلوري للرتبة يؤدي اىل 

 يمت التخفيف من هذه املشلكة حبلول انشائية



 ...وجود مباين ذات جدران زجاجية يف مناطق التصنيف التجاري يؤدي اىل 



 مركز الكتلة

 مركز الصالبة

 جدار زجاجي
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 جدار من الخرسانة او الطوب

ةدنييمت التخفيف من هذه املشلكة من خالل تزويد اضالع املبىن اخلارجية املفتوحة بعنارص ربط وتكتيف من اخلرسانة املسلحة او املقاطع املع  



 مقارنة التحليل السابق مع التصنيف احلايل يف اخملطط املقرتح









Ts=4H/Vs 

=4*30/1500 

=.075 

Ts=Tb 

Tb=(2/3)*0.1*N 

0.075=(2/3)*0.1*N 

N=2 

 حتديد ارتفاعات املباين املسموحة لتجنب ظاهرة الرنني





 يف حاةل املباين اخملالفة واملتعدية عىل حرم الشارع يلزم صاحب املبىن ابجراء التقوية الانشائية الالزمة■

 التوصيات
 منع البناء يف الارايض الزراعية عالية القمية■ 

ييمت الالزتام ابرتفاعات الطوابق حسب احاكم البناء والتنظمي املعمول هبا يف املنطقة ويس تثىن من ذكل الارتفاعات ■

 اليت تساعد عىل حدوث ظاهرة الرنني

من ارتفاع املبىن اكرب من  2/3ال جيوز معل بروزات انشائية او معامرية من اجلهة الامامية للمبىن يف حال اكن ■

 نصف عرض الشارع

 ال جيوز معل بروزات انشائية او معامرية من اجلهة الامامية للمبىن يف حال اكن الارتداد صفر ■





 شكرا حلسن اس امتعمك


