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ثائر حممود الطائي1  وأنس حممد حممود رشيد2

امللخص
يعترب سد املوصل الذي يقع على هنر دجلة، أحد أكرب املشاريع اهليدروليكية يف مشال العراق. 
السد االفرتاضي بسبب مشاكل  الناجتة عن اهنيار  الفيضان  وقد أختري كحالة دراسية حملاكاة موجة 
تتعلق بأساساته اليت يعاين منها منذ امللء األويل له يف عام 1985، ويصنف سد املوصل على أنه 
من السدود اإلمالئية ذات احلاجب الطيين وذي ارتفاع قدره حوايل 105 مرت، وسعة ختزينية قدرها 

11.1 مليار مرت مكعب.

نتيجة االهنيار  الفيضان يف هنر دجلة، ودراس��ة خصائصها  البحث اىل حماكاة موجة  يهدف 
مدينة  السد، وال سيما يف  املتضررة يف مصب  املساحات  تقدير  املوصل، وكذلك  لسد  االف��رتاض��ي 
املوصل اليت تقع على بعد 60 كم منه، وذلك بتطبيق منوذج حاسويب  وباستخدام نظام املعلومات 
موجة  حملاكاة  السد  الشتغال  خزنية(  مستويات  )ع��دة  سيناريوهات   عدة  اعتمدت  وقد  اجلغرافية. 
الفيضان الناجتة عن االهنيار. وقد استنتج البحث احتمال انغمار مدينة املوصل عند مستوى 235.3 
بالثانية،  مكعب  م��رت   207632 ق���دره  الفيضان  مل��وج��ة  وبتصريف  ال��ب��ح��ر،  مستوى سطح  ف��وق  م��رت 
السد عند منسوب خزين اعظم  اهنيار  افرتاض  بالثانية عند  للموجة قدرها 3.5 مرت  وبسرعة جريان 
مقداره 330 مرت فوق سطح البحر. وسيتم وصول موجة الفيضان مدينة املوصل بعد حنو 5.5 ساعة 
من بدء اهنيار السد، ووصول أقصى عمق مياه قدره 25.3 مرت فوق مستوى قعر هنر دجلة يف مدينة 
املوصل بعد حنو تسع ساعات من اهنيار السد، وأن املساحة املغمورة املقدرة بي موقع السد واملوصل 
هي 252 كيلومرت مربع. وتصل نسبة املساحة املغمورة يف مدينة املوصل اىل حنو 54 % من املساحة 
الكلية للمدينة. وسوف يتم استتباع موجة الفيضان يف مقطع جمرى هنر دجلة بي موقع السد ومدينة 
املوصل ليتم تأخري القيمة العظمى لتصريف موجة الفيضان الناجتة عن االهنيار بنسبة 38 % اىل 48 
%.  وقد مت حتديد املنشآت األساسية اليت ستغمرها مياه الفيضان يف مدينة املوصل، إذ تعد هذه 
املعلومات ذات قيمة أساسية خاصة للمؤسسات اليت تعىن بتهيئة خطط الطوارئ واإلخالء يف املدينة 

لتقليل االخطار يف املتعلقة  حبياة الساكني مؤخر السد.
كلمات البحث: الغمر، سد املوصل، الفيضانات، فشل السد.

1.  استاذ مساعد- مركز حبوث السدود واملوارد املائية- جامعة املوصل- العراق
2.  مدرس- مركز حبوث السدود واملوارد املائية- جامعة املوصل- العراق

محاكاة موجة فيضان نهر دجلة في مدينة الموصل 
نتيجة االنهيار االفتراضي لسد الموصل
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املقدمة
ي��ع��ت��رب ال���س���د م���وض���وع���ا م��ت��ن��ازع��ا ع��ل��ي��ه، اب����ت����داًء ب���ف���وائ���ده، واآلث������ار امل���رتت���ب���ة ع��ل��ى ب��ن��ائ��ه على 
ال���ن���ظ���ام ال��ب��ي��ئ��ي، واهن����ي����ار اجمل��ت��م��ع��ات احمل���ل���ي���ة، واألم��������راض ال���وب���ائ���ي���ة. ه����ذا ب���اإلض���اف���ة إىل أن ف��ش��ل 
ي����ؤدي إىل خ��س��ائ��ر ف���ادح���ة يف األرواح وامل��م��ت��ل��ك��ات. ال��ك��ب��ري إذا م���ا ح����دث م���ب���اش���رة، ق���د   ال���س���د 
غ��ل��ب��ا م����ا ت��س��ت��ف��ي��د دراس��������ات ت��ق��ي��ي��م امل���خ���اط���ر ل��ف��ش��ل س������دود ال���ض���ف���اف م����ن اس���ت���خ���دام أس��ال��ي��ب 
ال��ت��ن��ب��ؤ ب��االهن��ي��ارات ال���يت مت ت��ط��وي��ره��ا م��ن حت��ل��ي��ل أخ��ط��اء ال��س��د ال��ت��ارخي��ي��ة. وع��ل��ى ن��ف��س امل���ن���وال، ف��إن 
 ال��ت��ن��ب��ؤ ب�����ذروة ت��دف��ق االهن����ي����ارات ق���د ي��س��ت��خ��دم أي��ض��ا ع���الق���ات م���ط���ورة م���ن ب��ي��ان��ات دراس�����ة احل��ال��ة.
إىل  الكبري  التدفق  األقنية على حتمل  ق��درة  لعدم  انغماره  السد بسبب  أن يكون سبب فشل  ميكن 
اخلزان، من خالل التسرب أو األنابيب عرب السد، أو على طول القنوات الداخلية، وشرائح منحدر 
الضفة، وأض��رار ال��زالزل، واجن��راف السدود الرتابية من ال��زالزل أو االهن��ي��ارات األرض��ي��ة، أو املوجات 
املتولدة داخل اخلزان. عندما يتم خرق السد، حيدث فيضان كارثي يشبه تسرب املياه احملجوزة من 
السد على عوامل  الطوفان بسبب فشل  لتدفق  املائي  الرسم  ويعتمد  املصب.  قناة  خالل فجوة يف 
أما  الفشل.  ووض��ع  اخل���زان  للسد، وحجم  الفيزيائية  اخلصائص  األس��اس��ي��ة  ال��ع��وام��ل  تشمل   ك��ث��رية. 
املقاييس اليت تتحكم يف حجم ذروة التفريغ واحندار الرسم املائي فتشمل أبعاد االهنيار، وطريقة وطول 
الفرتة الزمنية لالهنيار من أجل تطويرها، وعمق وحجم املياه املخزنة يف اخلزان، والتدفق إىل اخلزان يف 
وقت الفشل. وتلخص دراسة )Middlebrooks 1952( أسباب الفشل يف 220 سداً أرضيا خالل 
الفرتة 1850 - 1950، ومدى تواتر حدوثها قبل فرتة الثمانينات، والعمل التحليلي القليل الذي مت 

القيام به على الوصف العددي آلليات الفشل.
إن مدى تضرر منطقة املصب من موجة الفيضانات النامجة عن اهنيار السد االفرتاضي هي 
عامل  هناك  معي.  موقع  النهر يف  وع��رض  املصب  ومسافة  الفيضانات  موجة  ذروة  من  وظيفة كل 
مرتبط به، وهو وقت انتقال موجة الفيضان Attalla, 2002 ، وجيب توجيه موجة الفيضانات من 

نقطة املصب حيث لن يكون هناك عواقب سلبية ألثر الفشل.
عن  الناجتة  املائية  وال��رس��وم  ال��س��دود  فشل  لتحليل  ال��ي��وم  املتاحة  األدوات  م��ن  العديد  ه��ن��اك 
منوذج  الوطنية،  الطقس  خدمة  هي  استخداماً  واألكثر  املعروفة  االستخدامات  أفضل  من  التدفق. 
لفيلق مهندسي اجليش  التابع  للفيضانات  املائية  الرسوم  DAMBRK ، ومركز  السد  باهنيار  التنبؤ 
 SMPDBK املبسط  السد  باهنيار  التنبؤ  ومن��وذج   ،)1981( اهليدرولوجية  اهلندسة  ومركز  االمريكي، 
السد  فيضان  باهنيار  التنبؤ  من��وذج  النماذج هي  ه��ذه  من  واح��دة   Wetmore and Fread 1983
النماذج  ناقشت وقارنت حالة   .)Wurbs (1987 استخداما على نطاق واسع يعترب األكثر  الذي 
الفنية املتاحة يف ذلك الوقت، وأوصت باستخدام DAMBRK أو SMPDBK تبعا ملستوى الدقة 
DAMBRK (( الالزمة واملوارد وإدخال البيانات املتاحة، وحتاكي مناذج فيضان اهنيار السد، مثل



حماكاة موجة فيضان هنر دجلة يف مدينة املوصل نتيجة االهنيار االفرتاضي لسد املوصل

5

Fread( 1984( و )FLDWAV( 1993 ، )Fread(، التدفق من اخلزان وعرب وادي املصب الناجم 
للتدفق.  املائي  الرسم  تتبع  على  احلسايب  جهدها  النماذج  ه��ذه  تركز  السد.  يف  متنامي  اهنيار  عن 
ويعترب تطوير االهنيار مثاليا كعملية معيارية، حيددها شكل االهنيار، واحلجم النهائي، والوقت الالزم 
لتطويره )غالبا ما يسمى ذلك وقت الفشل(، وقد قارنت دراسة 1987) Thompson( أيضاً بي 
  DAMBRKك��أداة فحص و  SMPDBK باستخدام  وأوص��ت    ،SMPDBKو DAMBRK

لتحليل أكثر تفصيال.
أما دراسة Babb and Mermel (1988( فقد خلصت أكثر من 600 من حوادث السدود 
احل��االت.  معظم  عالية يف  ج��ودة  ذات  مفصلة  معلومات  اىل  تفتقر  ولكنها  ال��ع��امل،  أحن��اء  يف مجيع 
املوثقة  احل��ال��ة  دراس���ات  م��ن  بيانات  ق��واع��د  الكتاب جبمع  م��ن  العديد  ق��ام  الثمانينات،  ف��رتة  خ��الل 
 SCS, 1981; Singh and Snorrason 1982; .جيدا ملعايري االهنيار أو ذروة التدفق من االهنيار
 MacDonald and Langridge_Monopolis, 1984; Costa, 1985; Froehlich, 1987,

.)1995b; and Singh and Scarlators, 1988

عرض املشكلة
مبا أن  سد املوصل هو واحد من املشاريع االسرتاتيجية األكثر أمهية يف العراق، فإن أي 
خلل أو فشل قد حيدث يف السد ال مسح اهلل،  ستكون له آثار كارثية على السكان الذين 
يعيشون يف اجتاه جمرى النهر وبشكل خاص، على مدينة املوصل الواقعة على هنر دجلة على 

بعد 60 كيلومرتا من موقع السد، وبوجود 1.7 مليون من السكان، الشكل )1(.
ال��يت حتتوي على  السد  أس��س  املستمر يف  التدهور  ه��و يف  السد  ه��ذا  األساسية يف  املشكلة 
اجلبس واألهنيدريت اليت تذوب حتت تأثري ختزين املياه يف خزان السد مما يؤدي اىل بعض الظواهر 

مثل الكسور والتسربات اليت حتتاج إىل عالج مستمر لتعزيز هذه األساسات.
مت االنتهاء من بناء سد املوصل ووضعه موضع التنفيذ يف عام 1986، وجاءت مشكلة حتلل 
اجلبس حتت أساسات السد، ومنذ ذلك الوقت جتري املعاجلة من خالل احلشو واحلقن لتأمي السد  
نتيجة هلذه املشكلة، ظهرت الكثري من الظواهر اجليولوجية املقلقة مثل التسرب يف اجلانب األيسر، 
واالنزالقات يف جانب السد األمين من مرتفع السد، والتجاويف يف عمق األساسات، والتصدعات 
القريبة جدا من اجلانب األيسر للسد على مسافة 60 مرت من املفيض بزيادة يف كميات التسرب من 
الينابيع يف هذه املنطقة. )WWW.The Mosuldams press statement.mht, 2007(. لذلك 
فمن املهم واإللزامي التنبؤ بالفيضانات اليت جنمت عن اهنيار السد بسبب هذه األسباب. ميكن أن 
تتحقق هذه املهمة من خالل تطوير منوذج الهنيار السد مثل منوذج SMPDBK والنظر يف حجم 
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منطقة  إىل  السد  الفيضانات من  تستغرقه موجة  الذي  والوقت  والسرعة  املاء  املياه، ومستوى  ختزين 
املصب. وميكن حينها اكمال خريطة للمنطقة اليت ستغمرها املياه، وتقدير اخلسائر الناجتة عن هذا 
الكوارث  إع��الن  تدابري  واخت��اذ  التخطيط  مفيدة يف  املعلومات  ه��ذه  تكون  أن  احل��ادث. كما ميكن 

وإجالء السكان الذين يعيشون يف منطقة املصب.

هدف البحث
الفيضانات  موجة  هو حماكاة  البحث  هذا  من  اهل��دف  فإن  آنفًا،  املذكورة مجيعها  لالسباب 
يف هنر دجلة اىل املصب بسبب االهنيار االفرتاضي لسد املوصل، ووصف منطقة الغمر وتركيزها يف 
اليت  املناطق  ه��ذه  ترسم  إع��داد خرائط  املدينة من خ��الل  يغطي  أقصى عمق  املوصل، وتوقع  مدينة 
ستغمرها الفيضانات على طول هنر دجلة، واليت تشري إىل الوقت الذي ستستغرقه موجة الفيضانات 

على طول النهر. 
سيتم اس��ت��خ��دام  من���وذج )SMPDBK( مل��ث��ل ه��ذه امل��ش��ك��ل��ة. وق��د مت اع��ت��م��اد ه��ذا ال��ن��م��وذج 
الزمن.  نظرا لبساطته، وألنه يسمح بتحقيق االهنيار اجلزئي اليت حتدث على مدى فرتة حمدودة من 
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  Saint Venant equations فهي معادالت   النموذج  اليت سيستخدمها  األساسية  املعادالت  أما 
للتدفق غري املستقر، واليت هي معادالت استمرارية وزخم مبنية على أساس احلفاظ على معادالت 
الكتلة وال��زخ��م.  ميكن هل��ذا العمل البحثي أن يكون مفيدا يف إجن��از خطط اإلخ��الء ال��يت جيب أن 
تؤخذ بعي االعتبار من قبل اجلهة املسؤولة يف حال كان هناك احتمال الهنيار السد، لتاليف املخاطر 

واألضرار اليت قد حتدث يف احلياة واملمتلكات على  مصب السد.
وصف سد املوصل

مت بناء سد املوصل ع��ام 1985 ، وه��و بارتفاع 100 م��رت، وه��و من السدود اإلمالئية ذات 
احلاجب الطيين. يعترب السد مشروعاً متعدد األغراض للسيطرة على الفيضانات ولتخزين املياه بسعة 
اخل��زان ألغراض  الكهربائية واستغالل  الطاقة  ولتوليد  األقصى،  احلد  مليار مرت مكعب عند   11.11
الري والسياحة. يقع السد على هنر دجلة، على مسافة 60 كم من مدينة املوصل يف الشمال واليت 

يسكنها 1.7 مليون نسمة. ويبي الشكل )2( املقطع العرضي للمستويات العملية للسد.

 
توقع متغريات االهنيار

م��ن أج��ل تنفيذ حم��اك��اة ف��ي��ض��ان ال��س��د، مت ح��س��اب م��ت��غ��ريات االخ����رتاق، وت��ق��دمي��ه��ا كمدخل 
لنموذج اهنيار السد وتتبع الفيضانات تستند كل هذه األساليب على حتليل بيانات االحندار اليت مت 
 Von Thum and Gillette مجعها من حاالت فشل السد الفعلية.  وقد مت اختيار املعادالت من
 )1990(, Froehlich )1995a( and Bureau of reclamation )1988( and MacDonald
and Langridge Monopolis )1984( and Singh and Snorrason )1984( وتطبيقها لتقدير 
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عرض االهنيار ووقت الفشل أو وقت االخرتاق الذي سيتم تطويره بالكامل )اجلدول 1(.
اعتمدت تلك املعادالت على حتليل دراسة حالة كبرية لفشل السدود الفعلية ألسباب عديدة، 
واملعادالت املستخدمة يف بيانات السد األساسية املتعلقة بارتفاع املاء يف اخلزان، وحجم التخزين يف 
اخلزانات وارتفاع اخلرق . وقد مت فحص كل تلك املعادالت املختارة، ومعايرهتا يف العديد من السدود 
الفاشلة للتأكد من جدوى تطبيقها، باستثناء MacDonald and Langridge Monopolis اليت 

أعطت قيما مبالغا فيها أكرب من اآلخريات، ولذلك لن يتم االعتماد عليها يف العمل احلايل.
ويبي اجلدول 2 القيم املوصى احلالية لعرض اخلرق ووقت الفشل خلمسة سيناريوهات ملنسوب 
املياه من اخلزانات اليت مت تغذيتها من خالل منوذج SMPBRK ، وإدخال البيانات لعملية احملاكاة. 
أثناء فشل احلوض  السد  )أي  املشمس  أو  االعتيادي  اليومي  الظرف  اخل��زان  املياه يف  ميثل مستوى 
االعتيادي(، وهذا ألن فشل السد االفرتاضي احلايل قد مت افرتاضه بسبب األنابيب أو فشل التسرب 

يف األساسات سد كشرط حقيقي اآلن يف سد املوصل.
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 الجدول رقم )1( عرض الخرق ووقت الفشل
 

 المؤلف

   

 مستوى المياه في الخزان   وقت الفشل بالساعة عرض الخرق بالمتر 

 فوق مستوى سطح البحر

 

ارتفاع الماء في 
     الخزان بالمتر

      
 

  

           

     290    40  155  1.05  

 
Von Thum 

  300    50  189  1.25  
   

310 
   

60 
 

205 
 

1.45 
 

(1990) 
         

   

320 
   

70 
 

230 
 

1.65 
 

           

     330    80  255  1.85  

     290    40  388  3.55  

 
Froehlich 

  300    50  431  4.23  
   

310 
   

60 
 

533 
 

6.00 
 

 

(1995a) 
        

   

320 
   

70 
 

612 
 

7.57 
 

           

     330    80  694  9.30  

     290    40  120  1.32  

 Bureau of   300    50  150  1.65  

 Reclamation  310    60  180  1.98  

(1988) 
 

            

  320    70  210  2.31  

     330    80  240  2.64  

     290    40  175  0.25  

 Singh and   300    50  210  0.44  

 Snorrason   310    60  245  0.62  

(1984) 
 

            

  320    70  280  0.82  

     330    80  315  1.00  
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     الجدول رقم )1( عرض الخرق ووقت الفشل الموصى به

    

 مستوى الماء    
 ارتفاع

  منطقة  حجم 
 عرض الخرق

 
 وقت الفشل

 
 

 رقم السناريو

في السد   
 )فوق

 

 سطح الخزن

   

  

 الماء
  

 الموصى به
 

 الموصى به
 

 

 

ى سطحمستو      الخزان (109)  

 متر مكعب  بالمتر  البحر(   
متر  (106)

  بالساعة  بالمتر  مربع

 1  290 40  1.8 120  209  1.53  

 2  300 50  2.5 170  243  1.85  

 3  310 60  4.85 230  291  2.44  

 4  320 70  7.5 300  333  2.99  

 5  330 80  11.1 385  376  3.56  

 
 .معالجة الخرقة الشكل بحسب شبه منحرف لىا ةثالثيأنها متفاوتة من على لسدود الترابية ، وصفت اخرقالشكل ب يتعلق فيما

 ت دراسة اقترح دراسات السابقة. وقدفي ال ةشبه منحرف على أنها السد في قو خر ال منووصفت الغالبية العظمى 
FROEHLICH (1995a)  خرىحاالت الفشل األل 0.8أو  الغمر، فشلل 5.5 هافتراض أنعلى خرق الر انحدقيمة لجانب ا، 

في عملية . 5كان ما يقرب من  ةشلافالمن السدود  02 الـ حالةاللدراسات  يلجانباالنحدار ا معاملإلى أن متوسط  ةمشير 
. أما سبب فشل السد على أنها جسم السدتسرب أو األنابيب في تم اقتراح ال، SMPDBK  محاكاة الحالية باستخدام نموذجال

قد تم تحليله  منحرفال خرق شبهإال أن الالشكل، مستطيل خرقا  يفترض أن النموذج  على الرغم منف، خرقالشكل يتعلق ب فيما
 .منحرفال شبه الخرق عرضيساوي متوسط الذي مستطيل الخرق العن طريق تحديد عرض 

ويتم الحصول على المقاطع  .منشوريةكقناة  تتبعإلى كل نقطة  المياه من مصب لمقطع العرضيفي اقترب قناة النهر ت
 .األقمار الصناعية للمنطقةمن الخرائط الطبوغرافية أو صور  ة تتبععرضية في كل نقطال

تم حساب هذه  .لقناة النهر( n = 0.03)ستخدم في هذا النموذج، ينصح باستخدام قد يي ذخشونة الالمعامل بفيما يتعلق أما 
للعديد من ية يكهيدرولالموصل الالحقيقي بالقرب من محطة للمقطع العرضي من خالل تطبيق معادلة ماننج  تهاالقيمة ومعاير 

داخل  0.5، في حين اقترح جلمعامل خشونة مانين 0.05 ، اوصي بـلضفة النهر. بالنسبة في النهر ةسجلالتصريفات المائية الم
 .والعديد من العوائق األخرى الحالية نىامدينة الموصل بسبب المب

 
 عملية المحاكاة

فيما يتعلق بشكل اخلرق، وصفت السدود الرتابية على أهنا متفاوتة من ثالثية اىل شبه منحرفة 
الشكل حبسب معاجلة اخلرق. ووصفت الغالبية العظمى من اخلروق يف السد على أهنا شبه منحرفة 
يف الدراسات السابقة. وقد اقرتحت دراسة  FROEHLICH )1995a(  قيمة جلانب احندار اخلرق 
على افرتاض أنه 1.4 لفشل الغمر، أو 0.9 حلاالت الفشل األخرى، مشرية إىل أن متوسط   معامل 
االحندار اجلانيب لدراسات احلالة ال� 63 من السدود الفاشلة كان ما يقرب من 1. يف عملية احملاكاة 
أهنا  على  السد  األنابيب يف جسم  أو  التسرب  اق��رتاح  مت   ،SMPDBK من��وذج   باستخدام  احلالية 
سبب فشل السد. أما فيما يتعلق بشكل اخلرق، فعلى الرغم من أن النموذج يفرتض  خرقا مستطيل 
ال��ذي  املستطيل  اخل��رق  ع��رض  ع��ن طريق حتديد  ق��د مت حتليله  املنحرف  اخل��رق شبه  أن  إال  الشكل، 

يساوي متوسط   عرض اخلرق شبه املنحرف.
تقرتب قناة النهر يف املقطع العرضي من مصب املياه إىل كل نقطة تتبع كقناة منشورية. ويتم 
احلصول على املقاطع العرضية يف كل نقطة تتبع من اخلرائط الطبوغرافية أو صور األقمار الصناعية 

للمنطقة.
 n =( أما فيما يتعلق مبعامل اخلشونة الذي قد يستخدم يف هذا النموذج، ينصح باستخدام
0.03( لقناة النهر. مت حساب هذه القيمة ومعايرهتا من خالل تطبيق معادلة ماننج للمقطع العرضي 
النهر.  يف  املسجلة  املائية  التصريفات  من  للعديد  اهليدروليكية  املوصل  حمطة  من  بالقرب  احلقيقي 
بالنسبة لضفة النهر، اوصي ب� 0.04 ملعامل خشونة مانينج، يف حي اقرتح 0.1 داخل مدينة املوصل 

بسبب املباين احلالية والعديد من العوائق األخرى.
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عملية احملاكاة
 Fread( الذي مت بناؤه من قبل  )SMPDBK( مت عمل عدة أشواط حماكاة باستخدام منوذج
1983(. يتطلب النموذج إدخال البيانات املتعلقة بقياس أعماق اخلزان، وهندسة السد ومواد الضفة 
واخلرائط الطبوغرافية ملصب النهر التوصل، مع تقدير ملعامل  اخلشونة على طول وصول النهر، مبا يف 
ذلك قناة النهر، وسهل الفيضان على طول النهر، وكذلك اإلعاقات املوجودة داخل مدينة املوصل 
مثل املباين، اخل.  مت تغذية منوذج SMPDBK بإدخال البيانات املطلوبة خلمسة سيناريوهات لفشل 
البيانات احتساب ع��رض اخل��رق ووقت  2. يتضمن إدخ��ال  ال��س��دود حبسب ما مذكور يف اجل��دول 
الفشل املوصى هبا، واملساحة السطحية للخزان ، وحجم التخزين، واحلد األقصى للتصريف الكلي 

من السد، واالرتفاع من اسفل املصب لالخرتاق ومعامل اخلشونة لوصول النهر.
هي  املوصل  سد  لفشل  سيناريوهات  من��وذج مخسة  خمرجات  كانت  النموذج،  لعملية  نتيجة 
)330، 320، 310، 300، 290( مرت فوق مستوى سطح البحر، اليت تتضمن احلد األقصى للتدفق، 
واالرتفاع االقصى، وأقصى عمق، ووقت الوصول إىل أقصى عمق ملوجة الفيضان على طول مسافة 
موقع مصب سد املوصل حبسب ما مبي يف األشكال )3،4،5،6(. ومن الواضح أن النسب املئوية 
السد )صفر  ملوقع مصب  النهر  لوصول  مقطع عرضي  أول  بي  التصريف  لتخفيف  األقصى  للحد 
  %  39  ،% 40  ،% 43  ،% 45( سيناريوهات  خلمسة  املوصل  مدينة  العرضي  واملقطع  كيلومرت(، 
38 %( على التوايل. كان وقت الوصول إىل أقصى عمق يف مدينة املوصل للسيناريوهات اخلمسة 
الفاشل )8.74، 7.49، 6.58، 5.99 و 5.52( ساعات  ابتداء من هناية تكوير اخلرق  السد  لفشل 

على التوايل.
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السد ومدينة  الفيضانات لوصول هنر دجلة بي موقع  مت حتديد خرائط احلد األقصى ملوجة 
املوصل. ويبي الشكل )7( منطقة الغمر لوصول النهر كله، للسيناريو الرابع لفشل السد )320 مرت 
املوصل  الغمر داخل مدينة   )12 األرق��ام )8،9،10،11 و  البحر(. وبينما تظهر  فوق مستوى سطح 
للسيناريوهات اخلمسة لفشل السد )فشل  السد(، )290، 300، 310، 320، 330( مرت فوق مستوى 
سطح البحر. وقد أظهرت املقارنة بي حالتي ملدينة املوصل قبل وبعد فشل السد للسيناريو الرابع 
13. وق��د لوحظ، خ��الل تقييم  البحر( حبسب ما مبي يف الشكل  ف��وق مستوى سطح  )320 مرت 
احلد  أن  السد،  لفشل  اخلمسة  للسيناريوهات  املوصل  ملدينة  الفيضانات  موجة  وحتليل خرائط غمر 
األقصى الرتفاع املياه داخل املدينة سيكون حوايل 235.2 مرت فوق مستوى سطح البحر  للسيناريو 
الفيضانات ستغطي  البحر(، وأن موجة  330 مرت فوق مستوى سطح  األخري من فشل السد )أي 
حوايل 53.6 % من مدينة املوصل، حيث ستتعرض الضفة الشرقية من املدينة إىل إغراق أكثر قليال 
من الضفة الغربية، حبسب ما هو مبي يف اجلدول رقم 3. ويرجع ذلك إىل أسباب طبوغرافية وامتداد 
واسع من البناء يف الضفة الشرقية من مدينة املوصل. وترتاح املنطقة اليت ستغمرها املياه يف موقع السد 
التوايل  252 كيلومرت مربع على  152 و  السد اخلمسة، ما بي  املوصل لسيناريوهات فشل  ومدينة 
)اجلدول رقم 4( اليت تضم أراض زراعية جيدة جدا مزروعة من قبل القرويي الذين يعيشون هناك. 
وكان وقت الوصول إىل أقصى عمق يف مدينة املوصل للسيناريوهات اخلمسة لفشل السد، ابتداء من 

هناية تطوير اخلرق الفاشل )8.74، 7.49، 6.58، 5.99 و 5.52( ساعات على التوايل.
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 الموصل( النسب المئوية للمناطق الفائضة على الضفتين الغربية والشرقية في مدينة 3الجدول )اجلدول )3( النسب املئوية للمناطق الفائضة على الضفتي الغربية والشرقية يف مدينة املوصل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 لسيناريوهات الفشل الخمسة مدينة الموصلو  بين موقع السد النسب المئوية للمناطق الفائضة ( 4الجدول )
 

 مستوى الماء في السد 

 330 320 310 330 290 فوق مستوى سطح البحر

 
     

 252 226 196 174 152 منطقة الفيضان بالكيلومتر المربع

 
سد( المصب من موقع كم  06.5مدينة الموصل )على بعد غمر داخل الفي منطقة  مقطع عرضي مختار وقد تم وضع

في . و كم 0.5غمر حوالي ال)أ و ب( والذي كان أقصى عرض لها في منطقة  52فشل السد في الشكل لخمسة السيناريوهات لل
فشل السد في الشكل لخمسة السيناريوهات لالمياه لموجة الفيضانات في مدينة الموصل لحين تم إظهار منحنى مستوى تصريف 

خالل موجة الفيضانات ألي مستوى مياه  المتدفقللتصريف في تحديد القيم المطلوبة مفيدة هذه العالقة تكون  (. )ج 52
 ى.منتق

 

 مستوى

 
المنطقة 
 الفائضة

 
 النسبة المئوية للمنطقة النسبة المئوية للمنطقة 

  
النسبة المئوية  

 للمنطقة

 على الضفة 

 

 الفائضة على الفائضة على 
 الفائضة الكلية على على الضفة الماء في

 الضفة الغربية الضفة الشرقية الشرقية
 الغربية للنهر السد

 

 لمنطقة الموصل
 للنهر

 

   2  للنهر للنهر 

)فوق مستوى 
        )كيلومتر مربع( )كيلومتر مربع( سطح البحر(

        

290 32.41 21.5  35.61 33.08 34.50 

300 39.29 23.33  43.18 35.90 40.10 

310 44.13 25.03  48.49 38.50 44.30 

320 50.68 26.75  55.69 41.16 49.60 

330 53.69 30.02  58.99 46.18 53.60 
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اجلدول )4( النسب املئوية للمناطق الفائضة بي موقع السد ومدينة املوصل لسيناريوهات الفشل اخلمسة

 الموصل( النسب المئوية للمناطق الفائضة على الضفتين الغربية والشرقية في مدينة 3الجدول )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 لسيناريوهات الفشل الخمسة مدينة الموصلو  بين موقع السد النسب المئوية للمناطق الفائضة ( 4الجدول )
 

 مستوى الماء في السد 

 330 320 310 330 290 فوق مستوى سطح البحر

 
     

 252 226 196 174 152 منطقة الفيضان بالكيلومتر المربع

 
سد( المصب من موقع كم  06.5مدينة الموصل )على بعد غمر داخل الفي منطقة  مقطع عرضي مختار وقد تم وضع

في . و كم 0.5غمر حوالي ال)أ و ب( والذي كان أقصى عرض لها في منطقة  52فشل السد في الشكل لخمسة السيناريوهات لل
فشل السد في الشكل لخمسة السيناريوهات لالمياه لموجة الفيضانات في مدينة الموصل لحين تم إظهار منحنى مستوى تصريف 

خالل موجة الفيضانات ألي مستوى مياه  المتدفقللتصريف في تحديد القيم المطلوبة مفيدة هذه العالقة تكون  (. )ج 52
 ى.منتق

 

 مستوى

 
المنطقة 
 الفائضة

 
 النسبة المئوية للمنطقة النسبة المئوية للمنطقة 

  
النسبة المئوية  

 للمنطقة

 على الضفة 

 

 الفائضة على الفائضة على 
 الفائضة الكلية على على الضفة الماء في

 الضفة الغربية الضفة الشرقية الشرقية
 الغربية للنهر السد

 

 لمنطقة الموصل
 للنهر

 

   2  للنهر للنهر 

)فوق مستوى 
        )كيلومتر مربع( )كيلومتر مربع( سطح البحر(

        

290 32.41 21.5  35.61 33.08 34.50 

300 39.29 23.33  43.18 35.90 40.10 

310 44.13 25.03  48.49 38.50 44.30 

320 50.68 26.75  55.69 41.16 49.60 

330 53.69 30.02  58.99 46.18 53.60 

وقد مت وضع مقطع عرضي خمتار يف منطقة الغمر داخل مدينة املوصل )على بعد 67.4 كم 
ال��ذي كان  )أ - ب(   13 الشكل  السد يف  لفشل  للسيناريوهات اخلمسة  السد(  من موقع مصب 
أقصى عرض هلا يف منطقة الغمر حوايل 6.4 كم. ويف حي مت إظهار منحىن مستوى تصريف املياه 
ملوجة الفيضانات يف مدينة املوصل للسيناريوهات اخلمسة لفشل السد يف الشكل 13 )ج(. تكون 
هذه العالقة مفيدة يف حتديد القيم املطلوبة للتصريف املتدفق خالل موجة الفيضانات ألي مستوى 

مياه منتقى.
التجارية  امل��ن��ش��آت  م��ن  ال��ع��دي��د  ف��إن  امل��وص��ل،  امل��وص��ل بسبب فشل س��د  مدينة  لغمر  نتيجة 
والتعليمية والصناعية والدميوغرافية والطبية، باإلضافة إىل املباىن احلكومية وغري احلكومية سيتم غمرها 
بسبب موجة الفيضانات املتوقعة. ويبي اجلدول )5( بعض املنشآت الرئيسة اليت سيتم تغمرها باملياه 

يف مدينة املوصل فقط وفقا ألسوأ حالة )السيناريو اخلامس( لفشل سد املوصل.

خطط اإلخالء والطوارئ
ينبغي إعداد وتنفيذ خطط اإلخالء من قبل احلكومة احمللية اليت هلا سلطة على املناطق اليت 
سيتم غمرها. وينبغي أن يتم طلب املساعدة من أفراد الدفاع املدين احمللي يف إعداد خطة اإلخالء.  
وعادة ما تكون وكاالت إنفاذ القانون الوطنية واحمللية مسؤولة عن تنفيذ جزء كبري من اخلطة. وتشمل 
اخلطط ترسيم املنطقة الذين سيتم اجالء السكان منها، والطرق اليت سيتم استخدامها، وتدابري مراقبة 
حركة املرور، وتوفري وسائل النقل يف حاالت الطوارئ، واإلجراءات اخلاصة لإلخالء ورعاية الناس يف 
املؤسسات مثل املستشفيات، وإجراءات تأمي احمليط واألمن الداخلي للمنطقة، وإجراءات اصدار 
امر االخالء وإعادة الدخول إىل املنطقة؛ والتفاصيل اليت تشري اىل املنظمة املسؤولة عن وظائف حمددة 

واملعدات واملوارد البشرية الالزمة. كما جيب تزويد ادارة السد بنسخة من اخلطة.
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 ( عدد االنشاءات المتوقع غمرها  في مدينة الموصل بحسب السيناريو الخامس5الجدول ) اجلدول )5( عدد االنشاءات املتوقع غمرها  يف مدينة املوصل حبسب السيناريو اخلامس
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 االستنتاجات
في عند انهيار السد االفتراضي موجة الفيضانات ل هوتوقع ته،محاكا كفاءةنظرا لبساطته و   SYMDBKنموذج  تم اختيار 

وحساب  ،السد انهيارتكشاف الجوانب المختلفة لتقييم مخاطر الس النموذج تم استخدام . وقدسيناريوهات الفشل المختلفة
المقاطع العرضية من خالل ممثلة ال نهرالقنوات ما تم تغذية هندسة ك .فشل سد الموصللخصائص موجة فيضانات المصب 

 إلى، عرض قناة النهر والواديفي تم الحصول عليها من الخرائط الطبوغرافية وصور األقمار الصناعية لوصف التغيرات التي 
  313تبلغ مساحتها أن منطقة  ةالنتائج الرئيس وتشير . ق نظم المعلومات الجغرافيةباستخدام مراف  SYMDBK نموذج 

 ستخدمتو  ،زراعية جيدة جدا لى أنها أراضتصنف ع التيو  ،على طول نهر دجلة بين موقع السد ومدينة الموصلكيلومتر مربع 
لفيضانات في الحد األقصى وعمق اسيكون و لفشل، لفشل سد الموصل في أسوأ سيناريو  سيتم غمرها بسبب ،من قبل القرويين
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االستنتاجات
لبساطته وكفاءة حماكاته، وتوقعه ملوجة الفيضانات عند  مت اختيار منوذج SYMDBK نظراً 
الستكشاف  النموذج  استخدام  مت  وق��د  املختلفة،  الفشل  سيناريوهات  يف  االف��رتاض��ي  السد  اهن��ي��ار 
اجلوانب املختلفة لتقييم خماطر اهنيار السد، وحساب خصائص موجة فيضانات املصب لفشل سد 
املوصل. كما مت تغذية هندسة قنوات النهر املمثلة من خالل املقاطع العرضية اليت مت احلصول عليها 
من اخلرائط الطبوغرافية وصور األقمار الصناعية لوصف التغريات يف عرض قناة النهر والوادي، إىل 
منوذج  SYMDBK  باستخدام مرافق نظم املعلومات اجلغرافية.  وتشري النتائج الرئيسة أن منطقة 
تبلغ مساحتها 252 كيلومرت مربع على طول هنر دجلة بي موقع السد ومدينة املوصل، واليت تصنف 
على أهنا أراض زراعية جيدة جدا، وتستخدم من قبل القرويي، سيتم غمرها بسبب فشل سد املوصل 
يف أسوأ سيناريو للفشل، وسيكون احلد األقصى وعمق الفيضانات يف مدينة املوصل 25 مرت، وارتفاع 
207632 مرت  األقصى  الفيضان  البحر، وتصريف  235.2 مرت فوق مستوى سطح  الفيضان  موجة 
مكعب يف الثانية مبتوسط   سرعة تدفق قدره 3.5 مرت مكعب يف الثانية. ستغطي موجة الفيضانات 
حوايل 54 ٪ من مدينة املوصل اليت ستتعرض مناطق الضفة الشرقية من املدينة إىل إغراق أكثر قليال 
للسيناريوهات  املوصل  مدينة  عمق يف  أقصى  إىل  للوصول  الوقت  ف��إن  وأخ��ريا،  الغربية.  الضفة  من 
 ،5.99  ،6.58  ،7.49  ،8.74( سيكون  الفاشل  اخل��رق  تطوير  هناية  م��ن  تبدأ  السد  لفشل  اخلمسة 

و5.52( ساعات على التوايل.
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