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 تحديد مخاطر الفيضانات

To select flash flooding risks  
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 مخاطرلل المدن من كغيرها مسقط محافظة تتعرض•

 .مختلفةال طبيعية
 

 غزيرة ألمطار المحافظة من عديدة مناطق تعرضت•

 .المياه منسوب ارتفاع إلى أدت
 

 من والتقليل تأثيراتها من الحد على العمل باإلمكان•

 التي الخرائط بعمل وذلك عنها، تنجم التي خسائرها

 الدراسات وإجراء بالفيضانات المهددة المواقع تحدد

 التصريف شبكات عمل من تحسن التي والبحوث

 وتحسين صناعية تصريف شبكات وإضافة الطبيعية
   .للمعلومات قواعد وإنشاء المبكر اإلنذار نظم

• Muscat governorate exposed to many 
natural hazards.  

 
• Many parts of the province have 

experienced heavy rains led to rising in 
water levels. 

 
• We can work on limiting and reducing 

rain effect by perform maps, 
identifying the sites threatened by 
flood's danger, conducting studies and 
research to improve the functionality 
of natural drainage networks. 

Introduction التمهيد 



 
 خطر الفيضانات على األراضي المبنية في بعض المدن العمانية

Flooding risk for Built-Up area in main cities in Oman     
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Recurrence interval 5 Years Recurrence interval 20 Years Recurrence interval 100 Years

High (5years recurrence), Medium (20 years recurrence) and Low (100 years 

recurrence) flooding risk for Built-Up area in main cities in Oman. 
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Flood areas in Muscat Governorate 
 الفيضانات في محافظة مسقط

 

 سنوات 5 – 1: مدة التكرار

 متر 1 – 0.5:العمق

 ثانية/ متر 2-1: السرعة

 سنة  100 – 21: مدة التكرار

 متر 1أقل من : العمق

 الثانية/ متر  0.5: السرعة

سنة 20 – 6: مدة التكرار  

متوسط: العمق  

ثانية/ متر 1 – 0.5: السرعة  
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 على مسقط الفيضاناتمساحة المناطق الواقعة تحت تأثير 
Area of effected regions by floods in Muscat governorate  

Delineations of High (5years recurrence), Medium (20 years recurrence) and Low (100 years recurrence) 

flooding risk for built-Up area in Muscat 
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خطوط الكهرباء و الصرف الصحيخطر الفيضانات على   

Flooding risk for electricity and sewage networks 



 

توزيع مخططات االسكانخطر الفيضانات على   





Geology of Musact governorate 
جيولوجية محافظة مسقط    

صخور االوفيواليت هي 

 صخور نارية

الزمن الجيولوجي الرابع عبارة عن 

البحرية القديمة االرسابات 

 المتماسكة

تتكون من صخور الحواسنة  

.  المحيطالمترسبة في عمق السيليكا 

 والسيليكا معدن صلب

بها : صخور القاع الرسوبية 

مسامية متوسطة، لذا فهي قليلة 
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  2010المساحة المتضررة حسب استخدام االرض 
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Recommendations  

 التوصيات و الحلول

 

إدارة الفيضانات 
Flood 

Management  
بسبل علمية 

وباستخدام التقنيات 
 .العلمية

 إنشاء المدن الذكية

SMART CITY  

تحديد وتحسين أنسب 
شبكات وأنفاق التصريف 

 .لمياه السيول

ضرورة عمل قواعد 
بيانات مكانية لدراسة 
وتقييم األثار وإيجاد 

 .الحلول

. ضرورة دراسة تخطيط المدن باستخدام نظم المعلومات الجغرافية واالستشعار عن بعد  




