
 إسهام الروافد النهرية يف حصول الفيضانات يف وادي “هوكسربي-نيبيان”. 
)وفقًا لبيانات تارخيية عن الفيضانات(. 

التعّرف على العالمات 
  ما هي العالمات التحذيرية اليت ُتنذر بحصولالتحذيرية

فيضان يف وادي “هوكسربي-نيبيان”؟

نشرة معلومات عن الفيضانات يف وادي هوكسربي-نيبيان
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أسباب حصول فيضانات شديدة هنا
تحصل معظم الفيضانات الشديدة يف وادي 

“هوكسربي-نيبيان” بسبب أنظمة ضغط منخفض 
حادة تسمى “منخفضات الساحل الشريق”.

ميكن ان تحصل هذه األنظمة الجوية يف أي وقت 
وعدة مرات يف السنة، ومتيل إىل أن تكون أكثر 

شيوعًا يف اخلريف والشتاء وغالبًا ما تشتد بشكل 
سريع بني ليلة وضحاها، مما يجعلها من أخطر 

األنظمة الجوية اليت تؤثر على املنطقة. 

كذلك تؤثر جغرافية الوادي الفريدة على حدة 
الفيضانات وعمقها يف املنطقة. ومتيل معظم 

األودية النهرية إىل االتساع مع اقرتابها من البحر، 
لكن العكس صحيح بالنسبة لوادي “هوكسربي-

نيبيان”، حيث تنشأ عن ممرات الحجر الرملي 
الضيقة يف أسفل مجرى النهر بني “ساكفيل” 
 و”بروكلني” نقاط اختناق طبيعية تسبب ما 

ُيعرف بـ”تأثري حوض االستحمام”.

 هلذا ترتاجع مياه الفيضان وترتفع سريعًا، 
مسببًة فيضانًا عميقًا وواسع االنتشار يف أنحاء 

 سهل الفيضان، متامًا مثل حوض استحمام 
 يشمل مخس حنفيات )الروافد الرئيسية( 

 مفتوحة لكن ليس فيه سوى بالوعة واحدة 
لدفق املياه إىل اخلارج. 

وهناك منط من دورات تسودها الفيضانات 
ودورات يسودها الجفاف يف وادي هوكسربي-

نيبيان. تدوم هذه الدورات عادة من 30 إىل 50 
سنة. ونحن حاليًا يف دورة جفاف مضى عليها 
حوايل 30 عامًا. لذا فإن املسألة اآلن ليست 

فيما “إذا” كان سيحصل فيضان كبري، بل “مىت” 
سيحصل فيضان كبري. 

وقد دّلت الفيضانات األخرية، كاليت حصلت يف 
“تاونسفيل”، أن املناطق املتأثرة بالجفاف اليت 
تنخفض مستويات سدودها واليت ختضع لقيود 
على استخدام املياه قد تصبح مناطق معّرضة 

لفيضانات مدمرة يف غضون أسابيع.

ما هي العالمات 
التحذيرية الطبيعية؟

خيتلف كل فيضان عن اآلخر، لذا ال ميكنك 
 االعتماد على ما قد تكون َخرِبته أو سمعت عنه 

يف املاضي. 
من املهم أن تستمع إىل تقارير األحوال الجوية 
وتكون على دراية ببعض العالمات التحذيرية 

املبكرة مثل:
 توقعات حصول أمطار غزيرة و/أو لفرتات 	 

طويلة
  “منخفضات الساحل الشريق” اليت تؤثر 	 

على املنطقة
 حصول أمطار غزيرة ومتواصلة يف 	 

 املستجمعات املائية يف منبع النهر، 
مثل مناطق “بلو ماونتزن” و”ساذرن 
هايلندز” و”غولبورن” و”وولنديلي”.

ويف وادي “هوكسربي-نيبيان”، قد ال تكون هناك 
سوى بضع ساعات تحذيرية بني هطول األمطار 

الغزيرة واإلبالغ عن وجوب اإلجالء.

ويف معظم الحاالت لن تشاهد فيضانًا يف جوارك 
قبل إبالغك بوجوب اإلجالء، مما يعين أن أفضل 

مصدر للمعلومات هو التحذيرات الرسمية.

Arabic



التحذيرات والنصائح الرسمية
تصدر التحذيرات والنصائح الرسمية اخلاصة 

 بالفيضانات عن مكتب األرصاد الجوية )املكتب( 
على موقعه اإللكرتوين وعن خدمات طوارئ والية 

نيو ساوث ويلز )NSW SES( على املحطات 
 اإلذاعية وعلى وسائل التواصل االجتماعي التابعة 

 .NSW SES لــــــ
يستخدم املكتب أجهزة قياس لتساقط 

األمطار والفيضانات لتوّقع موعد قدوم مياه 
 ،NSW SES الفيضان وعمقها. وبالتعاون مع

يصدر املكتب ثالثة أنواع من تنبؤات الطقس 
والتحذيرات املرتبطة بها: 

 تحذير مراقبة حصول فيضان الذي 	 
يوفر نصيحة مبكرة بتوقع هطول أمطار 

تسبب فيضانًا يف املستقبل القريب. 
مالحظة: يتم تحديث “تحذير مراقبة 

حصول فيضان” يوميًا لكنه ليس تحذيرًا 
بفيضان وشيك.

 تحذير بحصول فيضان، يصدر عندما 	 
يكون املكتب على يقني أكرب بتوقع حصول 

فيضان يف منطقة محددة، ويصدر هذا 
التحذير عادًة عندما يبدأ هطول األمطار.

 تحذير بأحوال مناخية قاسية، يصدر 	 
هذا التحذير بهطول أمطار غزيرة قد تسبب 

فيضانات مفاجئة أو مدًا عاليًا غري عادي 
قد ينجم عنه فيضان. تحصل الفيضانات 

املفاجئة املحلية بعد هطول أمطار شديدة 
ويشار إليها أيضًا بالفيضانات الربية.

 يف املرحلة التمهيدية للفيضان وخالله، ُتصدر 
 :NSW SES

 “بالغات عن الفيضان” تزود السكان 	 
مبعلومات عن العواقب املحتملة للفيضان 

واإلجراءات اليت ينبغي اختاذها لحماية 
نفسك وممتلكاتك. 

 “إنذارات باإلجالء” تحّذر من احتمال 	 
انقطاع طرقات اإلجالء أو من توّقع غمر 
مياه األمطار للمنازل والعقارات. تهدف 

هذه اإلنذارات إىل تحضري الناس لإلجالء 
واالستجابة السريعة عند صدور “أمر إجالء”. 

 “أوامر باإلجالء” تبّلغ الناس مبا يجب أن 	 
يفعلوه عند اإلجالء وإىل أين يتوجهون. قد 
تسمع أمر إجالء يتعلق بك على املحطات 

 اإلذاعية، أو بواسطة مكاملة هاتفية آلية و/أو 
 NSW أو وسائل التواصل االجتماعي لـ SMS

SES أو بَطرق باب مزنلك شخصيًا.

 من املهم جدًا أن تغادر املنطقة إذا تلقيت 
“أمر إجالء”.

تحسني التنبؤ 
بالفيضانات يف الوادي

يعمل مكتب األرصاد الجوية على تعزيز 
تقنيات التنبؤ بالفيضانات يف وادي 

“هوكسربي-نيبيان” لدعم وضع خطط 
محّسنة لحاالت الطوارئ واالستجابة هلا. 

يشمل هذا تحسني التنبؤات وإعداد 
منذجة جديدة للفيضانات وفهم توقيت 

الفيضانات ومنحاها وارتفاعها بشكل 
أفضل. وُيتوقع البدء بتنفيذ هذا النظام 

الجديد يف أواخر العام 2019. 

“ونزر” و”مغرا هيل” يف 1988

www.ses.nsw.gov.au/hawkesbury-nepean-floods اعرف املزيد على

متوز/يوليو 2019التعّرف على العالمات التحذيرية | نشرة معلومات 


