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الملخص التنفيذي
تبين من مراجعتنا للمعلومات المطرية المسجلة لدى دائرة األرصاد الجوية ووزارة المياه والري أن
المنخفض الجوي الذي أدى إلى فيضان وسط العاصمة يوم  2019/2/28سجل هطول مطري شبه
متواصل ما بين الساعة الثانية من صباح يوم  2/27ولغاية الساعة العاشرة مساء يوم  2019/2/28حيث
كانت الذروة ما بين الساعة العاشرة صباحا ً وحتى الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم 2019/2/28
حيث بلغ معدل الشدة المطرية خالل هذه الفترة ما بين  8إلى  12ملم/ساعة.
من أجل تقييم هذه الشدة المطرية قمنا بإجراء تحديث على منحنيات الشدة المطرية الصادرة عن وزارة
المياه والري والتي يعود تاريخ اصدارها إلى سنة  2001لتشمل السنوات الحديثة (.)2003-2018
وعليه وبمقارنة الشدة المطرية التي سجلت في يومي  27و  2019/2/28مع منحنيات الشدة المطرية
المحدثة ،تبين أن الشدة المطرية للحالة الجوية كانت في فترة ذروتها تعادل فترة تكرار
( )RETURN PERIODما بين سنتين إلى  5سنوات أي بما معناه أن مثل هذه الشدة المطرية ال
تعتبر استثنائية بل يمكن أن تحدث مرة كل سنتين إلى خمسة سنوات.
وحيث أنه من التقليدي أن يتم تصميم شبكة تصريف مياه االمطارعلى فترة تكرار  5إلى  10سنوات
على األقل فإن تحليل الشدة المطرية المبين في هذه الدراسة يخلص إلى أن الشدة المطرية ال تبرر
الفيضانات بناء على كون الشدة المطرية للحالة التي سادت يوم  2019/2/28ليست استثنائية وكان من
المفترض استيعابها في الشبكة .إن نتائج هذه الدراسة تعززالقناعة بأن ثمة عوائق بالتصريف تزامنت مع
استمرار للهطول لفترة طويلة نسبيا ً مما أدى إلى زيادة الجريان السطحي في الشوارع وتجمع المياه في
المناطق المنخفضة .وعليه نوصي بأن يتم تقييم شامل لشبكة تصريف مياه االمطار للتمكن من تحديد ما
إذا كانت هناك نقاط ضعف في قدرة التصريف الهيدروليكية للشبكة.
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دراسة الشدة المطرية
يهدف هذا التقرير إلى تقييم الشدة المطرية للحالة التي أدت إلى فيضان وسط مدينة عمان يوم
.2019/2/28

 2.1مقدمة
بشكل عام إن تدفق كميات كبيرة من مياه جريان األمطار يحدث لسبب أو أكثر من األسباب التالية:
 .1كميات األمطار (خاصة بما يعرف بالشدة المطرية) تزيد عن الكميات المقبولة والتي تصمم على
أساسها البنية التحتية الخاصة بتصريف مياه األمطار داخل المدينة .عادة ما تكون شبكات تصريف
مياه األمطار مصممة لتصريف كمية جريان مساوية لفترة تكرار واحد إلى  10سنوات أي على
المدى الطويل ،احتمال هطول شدة مطرية تزيد عن تصميم الشبكة هي مرة كل  10سنوات.
 .2أن ال تكون كميات األمطار فوق الكميات الطبيعية المقبولة للتصميم كما هو في السبب رقم (،)1
ومع هذا تكون شبكة تصريف مياه األمطار غير قادرة على تصريف تلك الشدة المطرية ألحد
األسباب التالية:
أ .لم تكن القدرة االستيعابية للشبكة مصممة لتصريف هذا المقدار من التدفق.
ب .كانت القدرة االستيعابية للشبكة مصممة لتصريف مثل هذه الكميات من المطر ولكن بسبب التوسع
العمراني والذي عادة ما يزيد من كمية وسرعة الجريان بسبب تحويل األراضي إلى سطوح غير
نافذه ،لم تعد الشبكة قادرة على تصريف نفس كمية المطر (التوسع العمراني يؤدي إلى زيادة
التدفق الناجم عن نفس كمية المطر).
ج .القدرة التصميمة واالستيعابية لشبكة تصريف مياه االمطار كافية لمثل هذا الكم من التساقط
المطري والتدفق ولكن بسبب ظرف طارئ مثل انسداد للعبارات أو انقطاع الكهرباء عن محطات
الرفع أو التعدي على مجاري الجريان فإن ذلك يؤدي إلى انخفاض في قدرة الشبكة على تصريف
كميات التدفق وبذلك تتعرض الشوارع للفيضان.
إن نطاق هذا التقرير هو دراسة الشدة المطرية بهدف التحقق من السبب رقم ( )1أعاله في حين أن السبب
رقم ( )2وبما فيه من النقاط ( أ ،ب  ،ج) وهو في غاية األهمية ولكن تقييمه بحاجة إلى وقت اطول
إلجراء دراسة شاملة ومسوحات ميدانية لتقييم الشبكات القائمة وقدرة استيعابها الحقيقة.

 2.2جمع المعلومات
 2.2.1األحواض الساكبة
تقدر مساحة األحواض الساكبة على وسط عمان (لغاية المدرج الروماني) بحوالي  105كيلو متر مربع
تمتد إلى الشمال والغرب من وسط مدينة عمان كما هو مبين بالشكل التالي:
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مالحظة :مجاري األودية المبينه في الصورة يمثل المسارات حسب الطبوغرافية للمنطقة وليس حسب الشوارع او المنشآت المائية

الشكل  :1امتداد األحواض الساكبة لمنطقة وسط العاصمة

الشكل رقم ( ) 2يمثل التدرج في االرتفاعات من بداية األحواض الساكبة في الشمال والغرب ولغاية نقطة
المدرج الروماني في وسط العاصمة .الشكل يعطي تصور عن اتجاهات الجريان المختلفة والتي تؤدي
بالنهاية إلى وسط عمان.
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الشكل  :2تمثيل الرتفاعات في االحواض الساكبة

 2.2.2المعلومات المطرية
تم الحصول على المعلومات المطرية عن كميات الهطول في اليومين  2/27و  2019/2/28من دائرة
األرصاد الجوية ووزارة المياه والري .الشكل ( ) 3يبين مواقع المحطات المطرية التي تم تزويد
االستشاري بها لغاية هذه الدراسة .االشكال ( ) 5 ،4تبين كميات الهطول اليومية لألمطار في عمان كما
سجلت في المحطات المطرية يومي  27و .2019/2/28
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الشكل  :3مواقع المحطات المطرية المستخدمة في الدراسة
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الشكل  :4كميات الهطول المطري اليومي لغاية الساعة الثامنة من صباح 2019/2/28
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الشكل  :5كميات الهطول المطري اليومي لغاية الساعة الثامنة من صباح 2019/3/1

كما يمكن استنتاجه من األشكال السابقة فإن كمية الهطول المطري لمنطقة عمان كانت تتراوح بين 45
إلى  55ملم/يوم خالل اليومين قيد الدراسة.
األشكال ( )9–6تبين التوزيع الزمني لألمطار والمسجل كل ساعة في  4محطات داخل عمان وهي:
حدائق الحسين ،الجبيهة ،القويسمة ووسط العاصمة.

13/03/2019

فيضان وسط مدينة عمان  -شباط2019/

8

Engicon

الشكل  :6محطة حدائق الحسين (  27و )2019/2/28

الشكل  :7محطة الجبيهة (  27و )2019/2/28
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الشكل  :8محطة القويسمة (  27و )2019/2/28

الشكل  :9وسط العاصمة (  27و )2019/2/28
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تبين هذه األشكال الشدة المطرية والتي يمكن قياسها على فترات صغيرة .تكمن أهمية هذه القياسات في
تحديد الفترة ذات التأثير األكبر على تدفق المياه إلى وسط العاصمة ،فمثال :أعلى شدة مطرية مرافقة
لفترة هطول ساعة واحدة كانت  12ملم/ساعة والتي سجلت في محطة حدائق الحسين وكذلك فإن أعلى
شدة مطرية مرافقة لفترة هطول ساعتين هي  10.8ملم/ساعة والتي تم تسجيلها في محطتي حدائق
الحسين ووسط البلد وبنفس الطريقة تم دراسة الشدة المطرية المرافقة لفترات هطول ( 3و  6و 24
ساعة).
إن للشدة المطرية المرافقة لفترات الهطول المذكورة أعاله ،خاصة الفترة ما بين  3-2ساعات لها التأثير
المباشر على تحديد كميات التدفق على وسط العاصمة حيث أن فترة الهطول هذه تكون مساوية للزمن
الالزم للمطر ليتجمع من جميع األحواض الساكبة وهو ما يعرف في الهيدرولوجيا بـ ( TIME OF
.)CONCENTRATION
الحقا ً سيتم مقارنة هذه الشدة المطرية بمنحنيات الشدة المطرية لكل من المحطات التي تم دراستها.

2.3

التسجيالت التاريخية للقراءات اليومية

تمت مراجعة التسجيالت التاريخية للتراكمات المطرية اليومية للفترة ما بين االعوام  2003و 2018
لعدة محطات ضمن األحواض الساكبة لمدينة عمان .الملحق رقم ( )1يبين مقارنة ما بين القراءات
التاريخية للهطول اليومي مع أكبر تراكم خالل  24ساعة تم تسجيله في فترة الحالة الجوية مدار البحث.
األشكال ( )10-13هي تمثيل لمنحنى احتمالية التكرار لهطول مطري خالل  24ساعة .المحور األفقى
لهذا المنحنى يبين كميات الهطول للحاالت المطرية (ملم/يوم) والمحور العامودي يمثل إحتمال تسجيل
مثل هذه الكمية في تلك المحطة.
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الشكل  :10منحنى احتمالية التكرار لمحطة صويلح

الشكل  :11منحنى احتمالية التكرار لمحطة وادي السير
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الشكل  :12منحنى احتمالية التكرار لمحطة ناعور

الشكل  :13منحنى احتمالية التكرار لمحطة وزارة المياه والري
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تبين هذه األشكال ايضا ً أعلى كميات للمطر مسجلة خالل  24ساعة خالل الحالة مدار البحث بهدف
المقارنة .حيث يمكن االستنتاج من هذه االشكال إن الكميات المطرية المسجلة خالل  24ساعة من الفترة
 27إلى  2019/2/28تشكل احتمالية تكرار تتراوح ما بين  %20إلى  %50أي ما يعادل فترة تكرار
حدوث  5-2سنوات .فمثال يبين الشكل رقم ( )10إن احتمال تسجيل قراءه  76ملم خالل  24ساعة كما
كان الحال في االيام  27و 28شباط  2019هو .%37

 2.4منحنيات الشدة المطرية
منحنيات الشدة المطرية هي عالقات رياضية تربط الشدة المطرية بفترة هطول المطر وفترة التكرار.
تستعمل هذه المنحنيات بشكل مباشر ورئيسي في تصميم المنشآت المائية خاصة في المناطق الحضرية
وعليه يجب أن تكون دقيقة ومحدثة .وحيث أن منحنيات الشدة المطرية التابعة لوزارة المياه والري تعود
لعام  ، 2001فقد قمنا ضمن هذه الدراسة بتحديث المنحنيات الخاصة بالمحطات المطرية ضمن منطقة
الدراسة كما هي موضحة باألشكال (:)14-17

الشكل  :14منحنى الشدة المطرية لمحطة صويلح
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الشكل  :15منحنى الشدة المطرية لمحطة وادي السير

الشكل  :16منحنى الشدة المطرية لمحطة ناعور
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الشكل  :17منحنى الشدة المطرية لمحطة وزارة المياه

األشكال أعاله تمثل مايلي:
 .1المحور األفقي يمثل فترة هطول المطر على المحطة المطرية والمحور الرأسي هو مقدار الشدة
المطرية المتوقعة والمرافقة لفترة الهطول.
 .2االشكال تبين ايضا ً ثالث منحنيات تمثل فترات تكرار( 5 ،2و )10سنوات .بإعتماد احدى هذه
المنحنيات يتم تصميم شبكة تصريف مياه االمطار حسب الشدة المطرية المناسبة للحوض
الساكب .كلما زادت فترة التكرار تزداد قيمة الشدة المطرية التي يتم التصميم على اساسها.
 .3النقاط باللون األحمر تبين الشدة المطرية التي سجلت خالل الـ  48ساعة ما بين  27و
 2019/2/28وذلك على فترات الهطول المختلفة.
ما يمكن استنتاجه من األشكال األربعة وبمقارنة النقاط الحمراء بمنحنيات الشدة المطرية  ،فإن الشدة
المطرية المرافقة للمنخفض الجوي الذي اثر على مدينة عمان خالل الفترة المذكورة هي دون  5سنوات،
أي بمعنى آخر يتوقع أن تتكرر مثل هذه الشدة المطرية مرة كل سنتين إلى خمسة سنوات.
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الخالصة والتوصيات
تبين من مراجعتنا للمعلومات المطرية المسجلة لدى دائرة األرصاد الجوية ووزارة المياه والري أن
المنخفض الجوي الذي أدى إلى فيضان وسط العاصمة يوم  2019/2/28سجل هطول مطري شبه
متواصل ما بين الساعة الثانية من صباح يوم  2/27ولغاية الساعة العاشرة مساء يوم  2019/2/28حيث
كانت الذروة ما بين الساعة العاشرة صباحا ً وحتى الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم 2019/2/28
حيث بلغ معدل الشدة المطرية خالل هذه الفترة ما بين  8إلى  12ملم/ساعة.
من أجل تقييم هذه ال شدة المطرية قمنا بإجراء تحديث على منحنيات الشدة المطرية الصادرة عن وزارة
المياه والري والتي يعود تاريخ اصدارها إلى سنة  2001لتشمل السنوات الحديثة (.)2003-2018
وعليه وبمقارنة الشدة المطرية التي سجلت في يومي  27و  2019/2/28مع منحنيات الشدة المطرية
المحدثة ،تبين أن الشدة المطرية للحالة الجوية كانت في فترة ذروتها تعادل فترة تكرار ما بين سنتين إلى
 5سنوات أي بما معناه أن مثل هذه الشدة المطرية ال تعتبر استثنائية بل يمكن أن تحدث مرة كل سنتين
إلى خمسة سنوات.
وحيث أنه من التقليدي أن يتم تصميم شبكة تصريف مياه االمطارعلى فترة تكرار  5إلى  10سنوات
على األقل فإن تحليل الشدة المطرية المبين في هذه الدراسة يخلص إلى أن الشدة المطرية ال تبرر
الفيضانات بناء على كون الشدة المطرية للحالة التي سادت يوم  2019/2/28ليست استثنائية وكان من
المفترض استيعابها في الشبكة .إن نتائج هذه الدراسة تعززالقناعة بأن ثمة عوائق بالتصريف تزامنت مع
استمرار للهطول لفترة طويلة نسبيا ً مما أدى إلى زيادة الجريان السطحي في الشوارع وتجمع المياه في
المناطق المنخفضة .وعليه نوصي بأن يتم تقييم شامل لشبكة تصريف مياه االمطار للتمكن من تحديد ما
إذا كانت هناك نقاط ضعف في قدرة التصريف الهيدروليكية للشبكة.
وعليه نوصي باإلجراءات التالية:
على المدى القريب:
 .1أن يتم معاينة جميع الشبكات والمنشآت الهيدروليكية وتنظيفها وإعادة فتح المغلق منها.
 .2أن يتم جدولة كشف دوري على هذه المنشآت خاصة قبل الحاالت المطرية.
على المدى المتوسط:
 .1يتم جمع وتحديث المعلومات حسب الواقع من خالل مخططات  As Builtأو  /و رفع ميداني
للمنشآت الهيدروليكية وارشفتها بنظام  GISلتسهيل الرجوع إليها حيث تكون أمانة عمان
مسؤولة عن دقة وتحديث هذه المعلومات.
 .2أن يتم تحديث منحنيات الشدة المطرية للمحطات التابعة لوزارة المياه والري وأن تكون الوزارة
مسؤولة عن تحديثها بشكل دوري وتعميمها على المكاتب الهندسية التي تقوم بالدراسات
الهيدرولوجية وتصريف مياه االمطار العتمادها في التصاميم ،حيث ان آخر تحديث لهذه
المنحنيات كان في .2001
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 .3أن يتم عمل دراسة هيدرولوجية األحواض الساكبة لمدينة عمان وتحديث القيم التصميمية
للتدفقات الناتجة حسب التوسع العمراني الحالي آخذين بعين اإلعتبار التوسع المستقبلي لمدينة
عمان ومنحنيات الشدة المطرية المحدثة.
 .4بناء نماذج تمثيل رياضية ( )Hydraulic Modelsباستعمال انظمة حاسوبية حديثة لدراسة
وتحليل القدرة التصميمية للشبكة وتحديد نقاط الضعف والتضييق (.)Bottlenecks
 .5وضع خطة لتدعيم شبكة تصريف مياه األمطار لزيادة قدرة استيعابها لغاية فترة التكرار 10
سنوات على األقل.
 .6تحديد قيم قصوى لمستوى الفيضانات المسموح بها في حاالت المطر االستثنائية والتي تزيد عن
فترة التكرار التي تم التصميم عليها.
على المدى الطويل:
 .1وضع خرائط تبين المناطق التي يمكن أن تتعرض للفيضان إذا زادت الشدة المطرية عن فترة
تكرار  10سنوات.
 .2وضع خطط هندسية وإدا رية للتعامل مع المناطق المعرضة للفيضان تحت الظروف المطرية
االستثنائية.
 .3الزام المطورين بدراسة تأثير أي تطوير عمراني على مجاري الجريان وكميات التدفق والزامهم
بإجراءات تحد من تأثير تطوير المواقع والمنشآت الجديدة على زيادة قيم التدفق القصوى
للجريان.
 .4متابعة مخالفات ربط أسطح المنازل على شبكات مياه الصرف الصحي مما له أثر بيئي وصحي
سيئ ناتج عن تدفق مياه مختلطة بالمياه العادمه في الشوارع وزيادة الجريان السطحي في
الشوارع والتي تنتهي بمجاري األودية والسدود.
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ملحق رقم 1
الملحق رقم ( )1يبين رسومات بيانية للهطوالت المطرية اليومية التاريخية (منذ  )2003ومقارنتها مع
أعلى شدة مطرية خالل  24ساعة من الفترة .2019/2/28 – 27
تبين هذه األشكال الحاالت السابقة التي زادت فيها كميات المطر اليومي عما تم تسجيله خالل فترة
المنخفض مدار البحث.
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