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ABSTRACT
It is assumed that urban fire risk management, prevention and mitigation are priority actions in the
process of upgrading or re-planning of unplanned urban areas, especially that they are always
densely populated, as Egypt. Due to the nature of urbanization in these areas and social conditions
and economical for its residents, as severe damage was caused by many fires in it, although the
classification of residential buildings is a low fire risk works.
All common fire risk assessment methods and fire codes focus on the building individually, and
there is no agreed technique for urban fire risk assessment studies, although there are some traials
made to study fire risk assessment at the urban level, but all of them are based the study of individual
buildings using the methods indicated, so aggregate statistics to come up with the results of urban
level assessment.
Through the proposed research hypothesis, and within the scope of the research work that was
conducted, a new approach was developed to assess urban fire risks, depending on the urban
characteristics of unplanned urban areas, and other characteristics. By the simple method for risk,
assessment approved by UNISDR based on the precise conditions and characteristics of these areas
that affect of urban fire hazards and its assessment by Geo-databases technology.
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الملخص
يفترض أن إدارة مخاطر الحريق بالمناطق الحضرري والوقاي منها والتخفيف من حدتها هي إجرءات ذات أولوي في إطار عملي
، والسررريما أنها دائما ذات كثاف سررركاني عالي كما هو الحال بمصرررر، تأهيل أو إعادة تخطيط المناطق الحضرررري ير المخطط
فبسرب طبيع العمران المتهالك لهذه المناطق وما يصراحبها من ظروف اجتماعي وإقتصرادي خاصر بسركانها فقد حدت االضررار
 وهذا بالر م من تصرررنيف المباني السررركني بأنها إشررر االت خفيف،الشرررديدة جراء العديد من الحرائق بالمناطق الحضرررري بها
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وطرق التقييم الشررررائعر لمخراطر الحريق واالكواد الخراصرررر بحمراير االرواج منهرا جميعهرا تخص المبنى منفردا وال يوجرد منهج
عالمي معتمد يختص بدراسرات تقييم لمخاطر الحريق بالمناطق الحضرري  ،بالر م من وجود بعض المحاوالت التي قدم لدراسر
تقيم أخطار الحريق علي المسررتوا الحضرررا إال أن جميعها يقوم علي دراسرر المباني بصررورة منفردة باألسررالي المشررار اليها
الحقا ،ومن تم إجراء اإلحصائيات التجميعي لها ب رض الخروج بنتائج توصيف أخطار الحريق على المستوا الحضرا.
من خالل الفرضرري البحثي المطروح  ،وفي نطاق العمل البحثي الذا تم إجراؤه ،تم تطوير منهجي جديدة لتقييم مخاطر الحرائق
بالمناطق الحضرررري  ،اعتمادا علي كل من الخصرررائص العمراني للمناطق الحضرررري ير المخطط  ،والخصرررائص االجتماعي
واإلقتصرررادي لقاطنيها بناءا علي األسرررلو البسررريط لتقييم األخطار والمعتمد من مكت األمم المتحدة للحد من مخاطرالكوارث
 UNISDRوترأسرررريسررررا على ال روف والخصررررائص الردقيقر لهرذه المنراطق والتي تؤتر علي ظراهرة أخطرار الحريق برالمنراطق
الحضري وبواسط قواعد البيانات الج رافي .
الكلمات المفتاحية :تقييم أخطار الحريق – الحرائق بالمناطق الحضرية – الحضر غير المخطط – قواعد البيانات الجغرافية
 .1المقدمة
أظهرت العديد من الدراسرررات العالمي أن النسرررب الع مى لحاالت الحريق تحدث في المباني السررركني أوالعام وهي تتراوج بين
 ٪75-70من إجمالي حوادث الحريق ،ويبلغ عدد الضررحايا في هذه المباني من  ٪90-85من إجمالي الضررحايا ،كما أن أكثر من
 ٪80من حاالت الحريق ناتج عن إهمال شخص قد تسب في الحريق ،وال تزال كوارث الحريق واقعا مستمرا] .[1ومما ال شك
فيه أن هذا األمر يتفاقم وتزداد مخاطره في حال مباني المناطق ير المخطط بالدول النامي بسررب الكثافات السرركاني المكت ،
فمصررررر مثال نجرد أن مسرررراح المنراطق ير المخططر بهرا تبلغ حوالي  675.50كم 2أا ما يمثرل  ٪38.6من إجمرالي مسرررراح
الحضرر ،ويقطن ما يزيد عن  33.80مليون نسرم بهذه المناطق التي تنتشرر في  226مدين من إجمالي  234مدين  ،وال شرك من
تزايد أخطار الحريق كلما زادت مسررراحات هذه المناطق] ،[2باإلضررراف إلى عدم توافر االحصرررائيات الخاصرر ب اهرة الحرائق
بالمناطق الحضري .
فتدهور المنشرررر ت والكثاف العالي للمباني بالمناطق ير المخطط والمواد القابل لالحتراق الموجودة في العناصررررر اإلنشررررائي
التقليدي لمباني البناء القديم  ،وعشررروائي البناء ،وإنتشرررار المباني الشرررا رة والمتهالك التي تسرررتخدم كمخازن ،ووجود تركيبات
كهربائي قديم مع نقص الصريان  ،تعتبر من أهم األسربا الرئيسري لخطر الحريق في هذه المباني ،وضرعف وتهالك البني التحتي
والخدمات والشرروارو والطرقات بها فضررال عن ضرريق عروضررها وما إلى ذلك مما يسرراعد في سررهول ودعم اشررتعال الحرائق
المحتمل حدوتها ومن تم إنتشرررارها إلى ما يجاورها من مباني أخرى إنتقالها بين أدوارالمبنى الواحد ،والشرررواهد علي ذلك كثيرة
ولعل أشهرها ما حدث في حريق منطق الموسكي بمدين القاهرة عام 2019م] [3شكل رقم (.)1
وقديما كان حريق القاهرة عام 1952م الذا أنتشرررر بمنطق وسرررط البلد أو منطق األعمال األهم آن ذاك من األحداث البارزة في
مصررر والذا أتر بشرركل قوى علي اإلقتصرراد المصرررا بسررب أهمي تلك المنطق في ذلك الوق ] ،[4والشكككل رقم  )1يوضر
بعض أشرركال إنتشررار الحرائق واالتار التدميري للمباني ذات القيم التي خلفتها هذه الواقع  .وعالميا هناك العديد من األمثل على
حرائق مدمرة لها عواق وخيم إقتصراديا وتراتيا مثل حريق لندن الكبير في عام  ،1666وحريق شريكا و عام  ،1871األشرهر
في حرائق الحضراللذان أديا إلى انهيار كلتا المدينتين مع إحداث خسائر إقتصادي وبشري جسيم ].[3
 2-1اإلشكالية البحثية:
إن العرديرد من منهجيرات تقييم مخراطر الحرائق المتراحر حراليرا ،والتى قرد تم تطويرهرا لتقييم المبنى منفردا وبخراصرررر الجرديردة منهرا،
ولعل ذلك يرجع إلى أن هذه الطرق ليسررر متوافق بشررركل كامل مع المباني القديم وال يصرررل تطبيقها علي مسرررتوى المناطق
العمراني المشريدة ،وكما أن األكواد العالمي الرائدة الخاصر بحماي المنشر ت من أخطار الحريق تركز بشردة علي حماي المبنى أو
المنشررأ ذاته من الحريق ولم تهتم بصررورة كافي بتأمين وسررالم المنطق العمراني ككل من أخطار الحريق المحتمل الحدوث وما
يتبعه من خطر إنتشرار الحريق] ،[3ومن تم فال شرك أن تقييم أخطار الحريق بالمناطق ير المخطط تحتاجه الدول النامي بدرج
ملح بسرب كثرة إنتشرار هذه المناطق ،االمر الذا يدعو لعمل منهج تقييم أخطار الحريق على مسرتوى المناطق الحضرري والذا
يعتبر أحد الدعائم الرئيسي ألتمام دراسات مشاريع اإلرتقاء لهذه المناطق أو مشاريع إعادة تخطيطها.
 3-1الهدف:
تهدف هذه الدراسر بشركل أسراسري إلى تطوير منهج داعم لتحديد درجات أخطار الحريق بإسركان المناطق الحضرري ير المخطط
بواسرررط قواعد البيانات الج رافي وبما يتالئم مع خصرررائص هذه المناطق ،والذا يمكن بدورها أن تسررراهم في دراسرررات تأمين
وسررالم المناطق الحضررري بمشررروعات التأهيل أو إعادة التأهيل للمناطق الحضررري ير المخطط  .ووصرروال لهذا الهدف يلزم
تحديد المت يرات المؤترة علي مصرادر الحريق وإنتشراره بهذه المناطق ،تصرميم قاعدة بيانات ج رافي تتوافق مع هذه المت يرات،
وتصميم النموذج الرياضي المناس لتحديد درج أخطار الحريق بهذه المناطق.
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صور متعددة لحريق منطق الموسكي بالعتب  -القاهرة عام 2019

بعض صور لحرائق القاهرة عام 1952
شكل رقم  )1بعض صور للحرائق حديثا وقديما لبعض أحياء القاهرة][4

 4-1الفرضية البحثة:
تفترض الدراسرر وجود عوامل تقييم ألخطار الحريق بالمناطق الحضرررري ير المخطط تختلف عن يرها بالمناطق المخطط
وتتوقف علي خصرائصرها المتنوع  ،وعليه فمن الالزم بناء منهج لتقييم أخطار الحريق خاص بالمناطق ير المخطط يتوافق مع
خصائصها وطبيعتها.
 5-1المنهجية البحثة:
بدأت الدراس بمنهج أستقرائي ألدبيات كال من مخاطر وأخطار الحريق ،والمناطق الحضري ير المخطط للخروج بالمت يرات
ذات الصرل بحوادث الحرائق بهذه المناطق ،ومن خالل مقابل ومناقشر مسرؤولي الحماي المدني المختصرين باللجن الدائم لكود
الحريق المصرررا ،قد تم ضرربط واسررتكمال هذه المت يرات بالشرركل الوارد بالبحث .ون را لعدم توافر بيانات إحصررائي لحوادث
الحرائق بمصرر ،فقد لجأ البحث إلى المنهج الوصرفي لتحديد قيم رتب (عددي ) للمت يرات من خالل األسرلو االحصرائي الخاص
بتحليل الرتب ( )Ranking Analysisبحيث تعبر هذه القيم عن درج خطر الحريق للمت يرات ذات العالق
تم عمد البحث إلى تصرررميم وبناء قاعدة بيانات ج رافي متوافق مع طبيع تلك المت يرات بعد تحديد قيم كل منها حسررر درجات
تأتيرها ( )the Domainsبواسرررط إسرررتخدام النموذج العقلي ( )Conceptual modelومن تم النموذج المنطقي ( Logical
 .)modelوبواسرط قاعدة البيانات الج رافي الناتج وتأسريسرا علي األسرلو البسريط لتقييم األخطار المعتمد بمكت األمم المتحدة
للحد من مخاطرالكوارث  UNISDRفقد تم أنشاء نموذج رياضي لتقييم أخطار الحريق بهذه المناطق.
 6-1تعاريف ذات صلة
خطر الحريق ( :)Fire Hazardيعرف خطر الحريق علي أنه الحال أو العملي أو المادة أو الوضرررع الذا يمكن أن يتسرررب في
نشررو حريق أو إنفجار ،أو يزيد من حمل الحريق فيعمل على زيادة شرردته أو إنتشرراره أو يزيد من درج اإلنفجار ،أو جميع ذلك
بحيث تشكل تهديدا علي حياة األفراد أو الممتلكات][5
مخراطر الحريق ( :)Fire Risksهي إمكرانير حردوث نتيجر ير مر و فيهرا في حرالر حريق ير متعمرد ( ير مؤكرد) ،حيرث
تكون إمكاني النتيج ير المر و فيها دال لثالت عوامل )1( :خسرارة أو ضررر لشريء ذو قيم  )2( ،الحدث أو الخطر الذا قد
يتسب في الخسارة أو الضرر )3( ،إصدار حكم حول إحتمال حدوث الخسارة أو الضرر].[6
الحريق التعرضري ( :)Exposure Fireحريق يبدأ في مكان معين تم ينمو وينتشرر ليلحق بفراغ أو مكان آخر آمن أو محمي ضرد
الحريق يبعد عنه .والتعرض للحريق مصرطل يشرير عادة إلى حريق يبدأ خارج المبنى ،مثل حريق ال ابات أو حريق السريارة ،أو
حريق مبنى مجاور وبالتالي يعرض ذلك المكان للحريق].[5
الضررررعف ( :)Vulnerabilityهو حرالر أو جودة المنشرررررأ أو ال روف المحيطر بره التي تعمرل علي زيرادة ترأتير خطر الحريق
التعرضي عليه ،في حال نشوبه حريق ير متعمد بالجوار].[3
المعدل المرجعي لخطر للحريق  :Fire Risk Reference Factorهو المسررتوى المقبول من مخاطر الحريق ( Acceptable
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 )or Tolerable Risk Levelالمحتمل حدوتها لألفراد والممتلكات أوالخسرررائر واألضررررار الملحق بهما جراء حدوث حريق
ير متعمد بالمنش ت ذاتها أو بالجوار].[3
الفتحر ير محمير (وذلرك فيمرا يتعلق برالحوائط الخرارجير للمبني) :هي أا فتحر برا أو نرافرذة أو أا فتحر أخرا ،أو أا جزء من
الحائط الخارجي تقل مقاومته للحريق عن مقاوم الحريق المطلوب للحوائط الخارجي ].[7
 .2مصادر الحرائق وأسباب إنتشارها بمباني المناطق الحضرية
ينش ر الحريق وينتشررر ألسرربا عديدة وقد يسررتمر بسررب عدم اكتشررافه فور حدوته ويرجع ذلك إلى مكان الحريق أو عدم وجود
أن م الكشرف أو وسرائل اإلطفاء المناسرب بالمباني ،أو ربما كان هناك تأخير في أخطار إدارة اإلطفاء ،ويمكن أن تكون ال روف
الجوي أو المواد التي توفر حمل حريق قد تسرراهم في اإلنتشررار .مهما كان ال روف ومهما كان السررب  ،فمن المرج أن تكون
الحرائق ذات إنتشرررار كبير يمتد إلى مباني أو مناطق مجاورة ،ويمكن أن تؤدا إلى إصرررابات إضرررافي ووفيات وخسرررارة مادي
جسريمه كما هو موضر في العديد من الدراسرات أن األضررار من إنتشرار الحريق يسرب معدالت خسرارة أعلى بكثير من خسرائر
المصدر ذاته].[8
وقد أظهرت الدراسرات السرابق والمتتابع لمركز بيانات الحرائق بالواليات المتحدة األمريكي ( U.S. Fire Administration
 )- National Fire Data Centerأن األضررار التي يسرببها الخطر التعرضري للحريق يمكن أن تكون خسرائره أكبر من خسرائر
المبنى الذا يمثل مصردر الحريق ذاته ،حيث أتبت هذه الدراسرات أنه عندما تكون حرائق المنشر ت هي مصردر حرائق التعرض،
فإن لها معدالت أعلى في الخسائر من أا مصدر حريق ،فتأتير الحرائق بالمباني المجاورة للمبنى الذا يمثل مصدرالحريق تكون
خسرائرها في االرواج أكثر من سربع أضرعاف معدل الوفيات بهذا المبنى ذاته ،وحوالي خمسر أضرعاف معدل خسرارة الممتلكات،
وأكثر من أربع أضعاف معدل اإلصابات .كما أتبت أنه يمكن أن يكون التعرض للحريق داخليا أو خارجيا ،فالتعرضات الداخلي
تكون بالممتلكات ،مثل رف أو أرضري المبنى ،أما حاالت التعرض الخارجي فتشرمل المباني والمركبات واألشرياء الخارجي مثل
القمام أو حاويات القمام أو األشجار أو مخازن البضائع أو المحاصيل].[8
هناك أسررربا شرررائع لحرائق المباني السررركني ولعل اإلهمال و يا الرقاب الجادة في تطبيق االشرررتراطات الوقائي الالزم في
المباني يعتبر السرب الرئيسري لنشرو الحريق ،كما أن هناك أسربا طبيعي تتمثل في :الصرواعق ،البرق ،البراكين ،إرتفاو درج
حرارة الجو ،وأسرربا ير طبيعي تنقسررم إلي أسرربا خارج عن اإلرادة مثل( :تسررر السرروائل أوال ازات القابل لالشررتعال -
حررردوث مرررار كهربي دون احتياط  -شرر الماكينات الثابت أو المتحرك ) وأسبا بأفعال بشري أو إرادي مثل( :الحريق المتعمد
– التفجير -إلقاء أجسام مشتعل عن قصد . )...ومن األسبا الهام لتعرض المبنى للحريق وسرع إنتشاره وعدم كفاءة المواجه
إلطفاءه وتخفيف أتر الحريق أو التحكم فيه وحصرررره في مكانه يا المحددات التصرررميمي لتأمين الحياة ضرررد الحريق بالمبنى،
أوإسرتخدام مواد البناء القابل لإلشرعال دون اتخاذ االحتياطيات الالزم لوقايتها من النيران ،وفي بعض حوادث اإلنتشرار قد يرجع
السب إلى ضعف كفاءة المسؤولين عن مكافح الحريق وقل تدريبهم ودرايتهم بأسالي التأمين ضد أخطار الحريق].[1
يوجد عديد من الحرائق ناشرررم من افعال اهمال أخرا مثل :رمي أعقا السرررجائر وإسرررتخدام مصرررادر أشرررتعال ير مطابق
للمواصرفات ،والتدخين في األماكن ير المخصرصر  ،إشرعال النيران في سراحات المباني السركني أو قطع أراضري الحدائق ،اجهزة
التدفم  ،تسرخين المواد الخطرة من المواد الكيميائي المنزلي على الموقد ،تن يف المالبس الملوت بالنفط بالسروائل القابل لالشرتعال
في ال رف الم لق  ،تخزين السرروائل القابل لالشررتعال ،كما أن االطفال لهم نصرري اخر في حوادث الحريق مثل التهاون في اللهو
بالحريق وانتهاك قواعد التعامل مع األلعا الناري ].[1
ير سررليم دورا آخر في نشررو الحرائق مثل زيادة األحمال على شرربك
كما تلع أعطال المعدات الكهربائي وتش ر يلها بأسررلو
الكهرباء بتوصريل عدة أجهزة كهربائي بمأخذ واحد ،تلف األجهزة الكهربائي أو التوصريل باهمال أو ضرعف عزل األسرالك ،ترك
أجهزة التدفم الكهربائي المتصرل بالشربك لفترة طويل  ،إرتفاو درج الحرارة ،موقع السرخانات الكهربائي اإلضرافي بالقر من
األشرررياء القابل لالشرررتعال (الم الت القماشررري  ،والسرررتائر ،وما إلى ذلك) ،انتهاك قواعد تشر ر يل األجهزة الكهربائي المحددة في
تعليمات الشررركات المصررنع  ،تشر يل األفران الكهربائي ير المجهزة بوسررائل أمان ،وأخيرا التشر يل ير الصررحي للتدفم مثل
ترك الموقد المشتعل دون رقاب  ،إستخدام البنزين والكيروسين ووقود الديزل والسوائل األخرى القابل لالشتعال إلشعال الموقد.
 .3األساليب الشائعة لتقييم مخاطر الحريق
تقسرم جمعي مهندسرين السرالم االمريكي  SFPEأسرالي تقييم مخاطر الحريق إلى أربع طرق للحصرول علي مسرتوا المخاطر
هي :طريقر قوائم المراجعر  ،Checklistsطريقر السرررررد  ،Narrative Methodطريقر فهرارر مخراطر الحريق Risk
 ،Indexesالطرق اإلحتمالي  .Probabilitiesوللوصرررول إلى التقييم االمثل فإن كل طريق من هذه الطرق تشرررمل على عملي
تحليل للمخاطر تنقسرررم إلى خمسر ر خطوات أسررراسررري هي )1( :تعيين وتعريف مخاطر الحريق )2( ،قيار اإلحتماالت والنتائج
المتوقع لمخاطر الحريق )3( ،تحديد أسرررالي التحكم في المخاطر )4( ،قيار تأتير أسرررالي التحكم في المخاطر علي الخطورة
العام  )5( ،إختيار أسلوبالحماي المناس ].[6
أما عن عوامل تقييم المخاطر فتشمل العديد من العوامل التي يج مراعاتها عند تقييم مخاطر إنتشار الحريق إلى أعلى في واجه
المبنى ،على سربيل المثال ال الحصرر ،ما يلي :كفاءة أن م الرش اآللي ،قدرات اسرتجاب إدارة اإلطفاء ،إرتفاو المبنى ،اعتبارات
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إشرر ر ال المبنى ،عناصررررر تجزئ المبنى ،بناء اسررررتراتيجيات اإلخالء ،خطر الحريق ،أحمال الوقود ،اسررررتمراري المواد القابل
لالحتراق وأحجام أحوزة الحريق ،وأخيرا سيناريوهات تقييم التهديد].[6
في حين قام الرابط القومي االمريكي للحريق ) (NFPA-551بتقسررريم ألسرررالي تقييم مخاطر الحريق إلى خمسررر أسرررالي
رئيسي هي]:[9
 أسرلو التقييم الكيفي حيث يشرمل علي أسرلوبماذا لو ،وأسرلو مصرفوفات مخاطر الحريق ،وأسرلو فهارر مخاطر الحريق،و أسلوبمفاهيم السالم .
 أسلو التقييم الكمي فيشمل علي عمل نماذج لسيناريوهات الحريق سواء مفردة أو مزدوج . األسلو شبه الكمي "اإلحتمالي" يشمل علي تحليل خسائر الحريق بهدف التأمين أو تحليل إحدا سالسل أحداث الحريق. األسلو شبه الكمي "النتائجي" يشمل علي إختيار سيناريوهات الحريق األكثر سوءا وإمكاني التنبؤ بأحداث الحريق. األسرررلو الكمي وأسرررلو التكلف والمنفع يشرررمل علي تكاليف المناهج البديل للحد من اإلحتماالت والعواق وبيان التكلفبطريق تكاملي .
كما قام  D.Yungبتقسيم أسالي تقييم مخاطر الحريق إلى قسمين رئيسيين هما]:[10
( )1األسرلو البسريط للتقييم  Simple Approachويشرمل علي كل من التقييم الكيفي والتقييم شربه الكمي والتقييم الكمي لمخاطر
الحريق ،ويعتمد علي كل من سرلسرل األحداث  Event Treeوقوائم المراجع  Checklistsمن أجل الوصرول إلى أدوات التقييم
وهي مصرفوفات المخاطر  Fire Matricesو فهارر المخاطر  ،Risk Indexesبحيث تسرتخدم مصرفوفات المخاطر في إعطاء
قيم وصررفي لمسررتويات اإلحتمالي والنتائج بينما تسررتخمد فهارر المخاطر في تقديم قيم رقمي لدرج الخطورة دون التفريق بين
اإلحتمالي والنتائج.
( )2األسررلو الرئيسرري للتقييم  Fundamental Approachويشررمل علي تقييم مسررببات الحريق ،وتقييم نمو الحريق ،وتقييم
إنتشار الدخان ،وإخالء الشا لين و إستجاب إدارة اإلطفاء .ويعتمد علي النماذج الرياضي  Math Modelsمن أجل تحليل وتقييم
سيناريوهات الحريق ،وعليه فإن الناتج من عملي التقييم تكون قيم رقمي .
 .4درجات الخطورة لإلشغاالت المختلفة بالمناطق غير المخططة
تتشرابه درجات الخطورة لإلشر االت في مع م الحاالت علي الحمل الحرارا المتوفر بالمكان إضراف الي اعداد الشرا لين بصرورة
أسرراسرري بجميع األكواد المختلف الخاصرر بالحريق فنجد علي سرربيل المثال أن الكود المصرررا يتوافق بشرركل شرربه تام مع الكود
االمريكي ( )NFPA-13في تصرنيف درجات خطورة اإلشر االت حيث يقسمان هذه اإلش االت الي تالث درجات طبقا لخطورتها
كما يلي]:[11] [7
 إشرررر راالت خفيفر الخطورة :دور العبراده ،النوادى ،المبرانى التعليمير  ،المكتبرات (دون التخزين الكبير) ،أمراكن التمريض أواإلستشفاء والنقاه  ،المكات  ،المبانى السكني  ،أماكن الجلور بالمطاعم ،المسارج وقاعات اإلستماو عدا خشب المسرج.
 إشر االت عادي الخطورة :أماكن إنت ار السرريارات أو صرراالت عرضررها ،المخابز ،تصررنيع المشررروبات ،تصررنيع المعلبات،مواقع تصرنيع أو وجود االلكترونيات ،المعامل ،إعداد الطعام بالمطاعم ،مطاحن ومخازن ال الل ،منشر ت أو مصرانع الكيماويات
العرادير  ،إنتراج الحلويرات ،التن يف الجراف ،منتجرات الجلود ،المكتبرات شررررراملر رف التخزين الكبيرة بهرا ،محالت األجهزة
واآلالت ،المحالت التجاري  ،معالج الورق ،مكات البريد ،الطبع والنشررر ،جراجات االصررالج ،تصررنيع المنسرروجات ،تصررنيع
ومخازن منتجات التبغ ،تشكيل األخشا  ،تجميع منتجات األخشا .
 إشر االت عالي الخطورة :أماكن إسرتخدام الزيوت الهيدروليكي القابل لإلشرتعال ،صر القوال (المسرابك ) ،تصرنيع الخشرالرقائق (األبالكاج) والخشررر الحبيبى ،المطابع المسرررتخدم فيها أحبار ،عمليات معالج المطاط ،التنجيد باالسرررفنج الصرررناعى
(الفوم) ،الطالء بالسريان أو اإلنسيا  ،عمليات رش السوائل الملتهي  ،معالج البالستيك ،الدهانات والطالء بال مس.
تشير الدراسات التحليلي إلى صعوب تطبيق االكواد الخاص بالحماي من الحريق علي المباني القائم بشكل عام (االخذ بهذا أولى
به في حال مباني مناطق االسرركان ير المخطط بشرركل خاص) بالر م من تواجد عوامل نشررو وإنتشررار الحرائق بمسررتوياتها
الثالت بها ،لعل أهم أسربا ذلك أن زمن إنشراء المبني كان قبل إصردار الكود ،أو إنشراء المبني كان متوافق مع إشرترطات الكود تم
طرأ تعديل أو ت يير في عناصرره ،أو عدم إتباو المصرمم المعمارا إلشرتراطات السرالم بسرب عدم مرون الحلول المقترح من
قبل الكود أو من أجل تقليل التكلف اإلقتصررادي للمبني ،باإلضرراف إلى تعقيد التشررريعات من خالل تعدد تصررنيفات المباني وتعدد
جداول الصرريان المطلوب ألن م الحماي من مخاطر الحريق المختلف  ،نقص الحافز علي تطبيق إشررتراطات كودات الحماي من
الحريق ،نقص الوعي عند المسررؤولين عن المنشر ت مثل مسررؤليات الصرريان والعائد اإلقتصررادا منها واألضرررار السررلبي جراء،
نقص وتعارض إحصائيات الحريق].[12
 .5عوامل تقدير مستوىات مخاطر الحريق بالمناطق الحضرية
تعرف مخاطر الحريق في بعض األحيان بإحتمالي متوقع  ،فرصررر  ،إمكاني  ،أو نتيج ير مر وب جراء نشرررو حريق ير
متعمد ،فهى تتعلق أيضررا بعدم اليقين ،وترتبط باألنشررط ير المر و فيها و ير المخطط لها .ويعتبر الهدف األسرراسرري لتقييم
المخراطر هو القضرررراء على وقوو األحرداث ير المر و فيهرا أوفعرل حردترا خطرا ير مخطط لره ،ومن الضرررررورا فهم هرذه
األحداث وعواقبها لتحديد تلك المخاطر ،وبشررركل عام فإن تقليل العواق والحاج المسرررتمرة لتجن أضررررارها يتوقف بشررركل
جوهرا علي معرف طبيع هذه العواق ].[3
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فتقييم األخطرار يتطلر بيرانات وأدوات وطرق تختلف عن تلرك المسررررتخردم في تقييم مخراطر الحريق .فتقييم المخراطر يتطل تقييم
النتائج مع مراعاة العوامل المادي واإلقتصرادي والصرحي والبيمي واالجتماعي والثقافي والنفسري  .فعند تقييم عواق السرالم على
الحياة  -على سربيل المثال  -يأخذ العديد من مهندسرين الحريق بعين االعتبار عامل اإلصراب وفقدان األرواج لألفراد فقط ،في حين
أن هناك عوامل تختص بانخفاض جودة الحياة (في حال توقف أنشررط هام جراء حدوث حريق) ،ومثل فقدان وت يير الصرررورة
الذهني والجمالي للمكان العمراني ،كما أن هناك عوامل أخرى إقتصررادي تتلخص في عدم القدرة على مواصررل العمل والخسررائر
النقدي قصررريرة األجل المرتبط بالتوقف عن العمل ،وأحجام األنتاج وخلل حصرررص السررروق (في حال حريق المباني االنتاجي
المؤترة) ،وما يتعلق بحماي الممتلكات فيج مراعاة أضررررار دخان الحريق وتأتير مياه األطفاء ،باإلضررراف إلى ضررررر حرارة
الحريق بهذه الممتلكات والسيما إذا كان ذات قيم ].[6
يصررنف الكود المصرررا للحماي من أخطار الحريق خطر الحريق التعرضرري إلى نوعين :األول ناتج من تجاور المباني أو تقابل
واجهاتها وهو ما يعني باإلنتشار االفقي للحريق ويعتمد اتجاهه في هذه الحال علي اتجاه الرياج وسرعتها في وق نشو الحريق
(هذا العامل محايد في هذه الدراسر بسرب ضريق مجال البحث وسروف نعتمد بشركل أسراسري علي أسرلو اإلحتماالت) ،أما النوو
الثاني فيتوقف علي إختالف أرتفاعات المباني المتجاورة أو المتقابل وهذا يعني باإلنتشررار الرأسرري (اإلنتشررار إلى أعلى) وتكون
الرياج هنا أضعف تأتيرا عنه في اإلنتشار األفقي].[7
هناك أربع عوامل أسررراسررري قد خصرررصرررها الكود المصررررا للخطر التعرضررري الناتج من تقابل او تجاور المباني يعتمد عليها
إحتماالت حدوث خطر الحريق التعرضرري الناتج من وجود مبنيان متقابالن ،حيث أنه يزداد كلما صرر رت المسرراف الفاصررل بين
المباني وكلما زادت النسرب المموي للفتحات ير المحمي فى الواجه وأيضا كلما زادت مساح الواجه  ،وكذلك يزداد كلما زادت
النسررب بين طول الواجه وارتفاعها أو العكس أيهما أكبر .أما إذا وجد جراج بالمبنى السرركني فيلزم أن يكون مفصرروال عن باقي
المبني بفواصرل حريق رأسري أو أفقي (أو كليهما) ال تقل مقاومتها للحريق عن سراع ونصرف ،وإال فيج ترك مسراف ال تقل عن
 3متر عنهما .أما بالنسرب إلى عوامل الخطر التعرضري الناتج من إختالف أرتفاعات المباني فقد حدد الكود المصررا عامل واحد
فقط هو إختالف االرتفراو بين مبنيين متجراورين من خالل العالقر بين أرتفراو المبنى االقرل ارتفراعرا والرذا يحتمرل أن يسرررراهم في
بعث الحريق إلى المباني المجاورة أو المالصق االكثر منه ارتفاعا].[6
وضررع جميع األكواد العالمي الخاصرر بالحماي من أخطار الحريق إشررتراطات ومتطلبات متعددة للحماي من هذه األخطار من
خالل الفصرررل بين اإلشررر االت المختلف في حال تجاورها أو تالصرررقها ،وتمثل هذه األشرررتراطات والمتطلبات مسرررتوى الخطر
التعرضري المقبول للحريق بالدراسر  ،فالبسرب لإلشر ال السركني المسرتهدف بالبحث فنجد أن الكود المصررا – على سربيل المثال –
قد حدد إشتراطات ومتطلبات للفصل والحد من إنتقال الحريق للمباني السكني من يرها تتلخص في األتي ]:[7
 أوال :في حال كون المباني متقابل يلزم أن تكون الحوائط الخارجي مقاوم للحريق لمدة سررراع واحدة فقط ،إذا كان نسررربالفتحات ير المحمي ال تقل من  ٪25من مسرراح الواجه  ،أما إذا كان نسررب الفتحات ير المحمي تزيد عن  % 25فيج أال
تقل مقاوم الحوائط للحريق عن  4/3ساع .
 تانيرا :في حال المبراني المتالصررررقر يجر تحقيق مقراوم الحريق المطلوب طبقرا إلشرررر ال هذه المباني كما يلي :توفير مقاومللحوائط الفاصرل ال تقل عن سراعتان إذا كان هذه اإلشر االت تضرم اا من اإلشر االت التجاري أو الصرناعي متوسرط الخطورة أو
تجمعات مثل السررينما والمسررارج أو االصررالحيات والمالجئ ،ومطلو مقاوم للحوائط الفاصررل ال تقل عن سرراع عند تجاور
السكني مع باقي اإلش االت ،باإلضاف إلى انه ير مقبول أن يجاور االسكان اا إش ال عالي الخطورة السالف ذكره في درجات
الخطورة السابق  ،كما أنه ال تقل المقاوم عن ساع ونصف في حال تجاور مواقف السيارت أوالجراجات مع اإلش ال السكني.
 .6متغيرات تقييم مخاطر الحريق بالمناطق الحضرية غير المخططة
تعتبر عملي تحديد الخصررررائص (المت يرات) العام لمناطق االسرررركان ير المخطط ذات العالق بأخطار الحريق بمثاب عملي
الكشررف األولي عن األسرربا الواقعي التي تؤدا إلى نشررو ونشررر ومكافح الحريق ،والذا يسرراهم بشرركل كبير في تحديد قاعدة
البيانات الج رافي المسرتهدف لل اهرة محل الدراسر كما سريأتى توضريحه ،فمن خالل األدبيات التي عني بدراسر مناطق االسركان
ير المخطط والتي من خاللها تم رصرد سرماتها و مالمحها العام التي تميزها عن يرها من مناطق اإلسركان الرسرمي بمصرر،
فقد تم تجميع ما هو موضر من خصررائص ومت يرات مؤترة على ظاهرة أخطار الحريق بالجدولين أرقام ( ،)2( & )1مع االخذ
في االعتبار أن التصرنيف المعتمد لإلشر ال السركني هو (إشر ال منخفض الخطورة) مع تحييد العوامل واالعتبارات المناخي وذلك
بسب تبوت درج تأتيرها علي مباني المنطق المراد تقييمها.
تتنوو درجر ترأتير هرذه المت يرات علي أخطرار الحريق كمرا هو موضرررر برالجردولين رقم ( & )1ورقم ( )2حيرث تم توضرررري قيم
األوزان النسربي لكل خاصري عن طريق إسرتخدام قيم متسراوي لكل تأتير حيث منهج الترتي ( )Ranking Analysisالتي تتبعه
هذه الورق كما تقدم ،فالجدول رقم ( )1يوضر المت يرات ذات التأتير على كل مبنى منفردا والجدول رقم ( )2يوضر المت يرات
علي مستوى المنطق الحضري جميعها .والصور الموضح بالشكل رقم  )2توض تأتير بعض من هذه المت يرات.
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خطر تعرضي ناتج من السيارات المنت رة بجان
المنازل

اختالط االستعماالت وستائر البلكونات والفتات
المحالت والتوصيالت

نهايات ميت وتوصيالت كهربائي وأحاط
المباني من جميع الجهات

الخطر التعرضي من تجميعات القمام وحاوياتها
الناتج من سوء الخدمات

الخطر التعرضي الرأسي وعدم تنفيذ أشتراطات
البناء

تالصق المباني مما يساعد في سرع
اإلنتشار األفقي وصعوب المكافح

المتالحم وضيق وتعرج الشوارو (منطق مي عقب )
-

ضيق الشوارو الالف لالنتباه

االنشاء القابل لالشتعال

شكل رقم  )2بعض سمات مناطق االسكان ير المخطط وتأتيرها في خطر الحريق
المصدر :عمل الباحث بتصرف من جوجل أرث وجريدة أخبار اليوم باصدارات متنوع

ويرى مسؤولي الحماي المدني باللجن الدائم لكود الحريق المصرا وذوا الخبرة في مكافح الحرائق بمثل هذه المناطق أن أهم
العوامل التي تعوق عملير المكرافحر في المنراطق الحضررررري ير المخططر يتلخص في عشرررروائير البنراء وتدهور حالتره ،أكت راظ
المناطق بالسررركان وكثرة المترددين علي بعض المناطق بسرررب توافر خدم معين  ،ضررريق الطرق وسررروء حالتها وتعدا الباع
الجائلين وأصررحا المحال على حرم الطريق ،ضررعف الوعي عند األهالي ،وأخيرا سرروء حال مواسررير المياه وضررعف ض ر وط
المياه بالشبك بسب حال المواسير هذه والخوف من انفجارها في حال توفير الض ط الالزم لالطفاء.
م
1
2
3
4

جدول رقم  )1رت المت يرات ذات التأتيرعلى أخطار الحريق (علي مستوى المبنى) بالمناطق ير المخطط
يمثرل عرائق يمثررل عررائق الرتب
خصرررررائص مبراني منراطق االسرررركران ير المخططر مصررردر إنتشار الحريق
للمكافح
رأسي إخالء
حرائق
(المت يرات)
أفقي
تداخل اإلش ال السكني مع إش االت اخرى
نوو االنشاء القابل لالشتعال
مزاول المهن الخطرة بالمناطق السكني
ضيق العديد من الشوارو
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*
*
*

*
*
*
*

*
*
*
*

نررررررروو
البيان
5
5
5
3

مكاني
مكاني
مكاني
مكاني

منهج تقييم مخاطر الحرائق بالمناطق الحضري ير المخطط بواسط قواعد البيانات الج رافي
*
*

تعرج بعض الشوارو
5
الشوارو ذات النهايات الميت
6
*
التباين الشديد في أرتفاعات المباني
7
*
*
*
ص ر مساحات األراضي المبني بهذه المناطق
8
*
*
التالصق والتالحم السائد بين مباني بشكل عام
9
*
*
*
*
حال المباني الرديم والمتهدم
10
*
*
*
*
مخالف االنشاءات لقوانين المبانى وقواعد التن يم
11
*
*
*
*
النفايات باألراضي الفضاء بالكتل العمراني
12
*
*
*
البروزات بالواجهات وستائر وم الت البلكونات
13
*
*
تعليق الالفتات الخاص بالدعاي علي الواجهات
14
*
زيادة نسب ارتفاو المباني إلى عروض واجهاتها
15
*
سوء التهوي ب ال المساكن
16
*
*
*
*
*
أنت ار السيارات مالصق للمباني
17
*
*
بعد المبنى عن اقر شارو عرضه >= 6م
18
*
*
*
عدد طوابق المبنى
19
15 13
11
15
5
المجمررررررررررررررررررررررررررررررروو
15 39
5
المجمررررررررررررررررررررررررررررررروو
 المصدر من عمل الباحث بتصرف من][14] &[13] & [1 تم تحديد رتب المت يرات بالجدول بناءا علي مجموو عدد مواضرع تأتير كال منها علي العناصرر المرحلي المكون لحوادث الحريق الحريق الموضرحبأعمدة الجدول ،فالرتب  1تمثل تأتير ضرعيف للمت ير علي ظاهرة الحريق والرتب  5تمثل التأتير االعلى عليها ،وقد تم إسرتخدام الرتب بهذا األسرلو
العكسي كي تتوافق مع النموذج المقترج للتقيم بالبحث.
 تم الدمج بنهاي الجدول بين قيم مت يرات اإلنتشررار وعوائق اإلخالء إلرتباطهما حيث إنتفاء قيم اإلخالء بعدم وجود إنتشررار الحريق في حال األخطارالتعرضي موضوو البحث.
*

*
*

جدول رقم  )2رت المت يرات ذات التأتيرعلى أخطار الحريق (علي مستوى المنطق )
يمثررل عررائق يمثررل عررائق
خصائص مناطق االسكان ير المخطط (المت يرات) مصرردر إنتشار الحريق
م
للمكافح
إخالء
حرائق
رأسي
أفقي
*
*
ارتفاو نسب الكثاف السكاني الكلي
1
*
مستوى الدخل المنخفض (يسب جرائم)
2
*
قل توفير الخدمات والسيما المطافئ
3
*
*
*
البناء علي المرتفعات (تضاريس الموقع)
4
*
*
*
*
*
إنتشار الباع الجائلون واألسواق ير الرسمي
5
*
افتقار المنطق للبني األساسي (اإلمداد بالمياه)
6
*
*
*
*
اإلمداد بالكهرباء بطرق ير شرعي
7
*
ارتفاو نسب المشاكل االجتماعي المختلف
8
*
*
إنتشار األمي بين الجنسين يسب ضعف التوعي
9
*
*
 10قل عدد المتعلمين (التوعي العام للسكان)
*
*
*
البي السكان يرجعون إلى أصول ريفي
11
*
*
*
*
 12تدني المستوا اإلقتصادا (اهمال تأمين الحريق)
*
*
*
 13عدم توافر مساحات لوضع صناديق النفايات
*
*
 14جميع الفتحات ير محمي
*
*
 15حال الطرق
6
7
7
6
10
المجمررررررررررررررررررررررررررررررروو
6
20
10
المجمررررررررررررررررررررررررررررررروو
 المصدر من عمل الباحث بتصرف من][14] &[13] & [1 -راجع المالح ات المذكورة اسفل الجدول رقم ()1

2
3
1
3
2
4
4
4
3
2
1
1
5
2
3

الرتب

مكاني
مكاني
مكاني
مكاني
مكاني
مكاني
مكاني
مكاني
مكاني
مكاني
مكاني
مكاني
مكاني
مكاني
مكاني

نررررررروو
البيان
2
1
1
3
5
1
4
1
2
2
3
4
3
2
2

وصفي
وصفي
وصفي
وصفي
وصفي
وصفي
وصفي
وصفي
وصفي
وصفي
وصفي
وصفي
وصفي
وصفي
وصفي

من خالل قراءة الجكدولي  )2 & )1تم رصرررررد عردد  34مت ير (عرامرل) ذو ترأتير علي درجرات أخطرار الحريق برالمنراطق
الحضرري ير المخطط عن يرها بالمناطق المخطط  ،ونسرتطيع أسرتنتاج أن عدد  15عامل بهذه المناطق يمثل مصردر حريق
إضرافي من هذا اإلجمالي ،وأن عدد  21عامل يسراعد علي زيادة اإلنتشرار األفقي للحريق وعدد  18مسرب لإلنتشرار الرأسري له،
أمرا عوائق إخالء القراطنين فتمثرل  20عرامرل وأخيرا هنراك  21عرامرل يمثرل عرائق للمكرافحر  ،وبهرذا يكون البحرث أقرد أتبر صررررحر
افرضررريته الرئيسررري وهي "وجود عوامل تقييم ألخطار الحريق بالمناطق الحضرررري ير المخطط تختلف عن يرها بالمناطق
المخطط وتتوقف علي خصائصها المتنوع ".
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 .7المنهج المقترح لتقييم مخاطر الحريق بالمناطق الحضرية غير المخططة
 1-7إنشاء قاعدة البيانات الجغرافية الخاصة بتحديد مستوى مخاطر الحريق
لبنراء قراعردة البيرانرات الج رافير المقترحر تم إسررررتخردام أسررررلو النموذج الفكرا ( )Conceptual modelوالنموذج المنطقي
( )Logical modelل اهرة خطر الحريق التعرضري بالمناطق ير المخطط  ،وكما هو معلوم أن هذا المدخل من أهم األسرالي
العلمي والمنهجي المتبع لبناء قاعدة بيانات ج رافي جيدة لل وهر الواقعي ] [15ويتألف هذا األسلو من تالث مراحل كما يلي:
 المرحلر األولى :مرحلر تصررررميم النموذج الفكرا ( )Conceptual modelوهى تهردف إلى تحرديرد المت يرات والعوامرلالواقعي المسرتخلصر من الدراسرات الن ري والمرج عي أو من واقع الخبرة العملي  ،وبما يتوافق مع الحقائق والثواب المحيط
بموضرررروو البحرث  ،وقرد تم تقسرررريم العوامرل المؤترة على ظراهرة خطر الحريق برالمنراطق ير المخططر إلى قسررررمين ،االول:
مت يرات مكرانير تختص بكرل مبنى علي حردة وهي تمثرل نقراط الضررررعف لره ويمكن التعرامرل معهرا وتطوير البعض منهرا بصررررورة
فردي  ،والثاني :مت يرات وصررررفي تشررررترك بها جميع مباني المنطق وهي نقاط الضررررعف ما بين إقتصررررادي واجتماعي وبيمي
ويصع التعامل معها ألنها تتعلق بهوي هذه المناطق ،كما هو موض بالجدولين ( )2( & )1في العمود الخاص بنوو البيانات.
بالجدول رقم ( )1أسرتخلصر الدراسر عدد  19مت ير مثل المت يرات المكاني على مسرتوى المبنى تؤتر بمجموو  56نقط تأتير
بمواضرع مختلف بنسرب  ٪62.5من اجمالي نقاط التأتير ،حيث كان عدد المت يرات علي مسرتوى المنطق (البيانات الوصرفي ) يقدر
بعدد  15مت ير كان عدد نقاط تأتيرها يمثل  36نقط بنسرب وهي تمثل نسرب  ٪37.5من اجمالي من اجمالي نقاط التأتير وكما هو
موض بالجدول رقم .)2
 المرحل الثاني  :مرحل بناء النموذج المنطقي ( )Logical modelلل اهرة المسرررتهدف والذا يتوقف علي النموذج الفكراالمصرررمم وما يتوافق مع أسررراسررريات وتواب وضررروابط قواعد البيانات الج رافي وقدراتها وأسرررالي التعامل معها وكذا أجهزة
الحاسرر اآللي .ومن تم سرروف تركز قاعدة البيانات الج رافي على المت يرات المكاني خاصرر بكل مبنى على حدة الموضررح
بالجدول رقم ( )2بما تشرمله من أوزان نسربي لكل مت ير ،وتمهيدا لسرهول تقدير خطر الحريق سريتم تجميع البيانات والمت يرات
المؤترة في طبق واحدة فقط هي طبق قطع األراضري ( )The Parcel Layerلتبسريط العمليات الحسرابي بها والجدول رقم )3
يوض النموذج المنطقي لل اهرة محل الدراس من خالل ذكر موقع ووصف المت يرات وأسلو تقديرها.
جدول رقم  )3األسلو المقترج لتقدير قيم المت يرات المؤترة بقواعد البيانات الج رافي
م

المت ير

أسلو تقديره

م

المت ير

أسلو تقديره

1

تداخل اإلشررر ال السررركني مع إشررر االت
اخرى
نوو االنشاء القابل لالشتعال

يروجررد ( / )1ال يروجررد
(صفر)
نعم ( / )1ال (صفر)

11

3

مزاول المهن الخطرة بالمناطق السكني

4

ضيق العديد من الشوارو

يروجررد ( / )1ال يروجررد
(صفر)
عرض أقرل من 6م ()1
 /أكبر (صفر)

مخالف االنشرراءات لقوانين المبانى وقواعد
التن يم
النفرايرات براألراضرررري الفضررررراء برالكتلر
العمراني
البروزات برالواجهرات وسررررترائر وم الت
البلكونات
تعليق الالفترات الخراصرررر برالردعراير علي
الواجهات

نرررعرررم ( / )1ال
(صفر)
نرررعرررم ( / )1ال
(صفر)
نرررعرررم ( / )1ال
(صفر)
نرررعرررم ( / )1ال
(صفر)

5

تعرج بعض الشوارو

نعم ( / )1ال (صفر)

15

زيرادة نسرررربر ارتفراو المبراني إلى عروض
واجهاتها

عدد

6

الشوارو ذات النهايات الميت

نعم ( / )1ال (صفر)

16

سوء التهوي ب ال المساكن

7

التباين الشديد في أرتفاعات المباني

عدد

17

أنت ار السيارات مالصق للمباني

8

صرر ر مسرراحات األراضرري المبني بهذه
المناطق

نعم ( / )1ال (صفر)

18

بعد المبنى عن اقر شررارو عرضرره >=
6م

نرررعرررم ( / )1ال
(صفر)
نرررعرررم ( / )1ال
(صفر)
نرررعرررم ( / )1ال
(صفر)

9

التالصررررق والتالحم السررررائرد بين مبراني
بشكل عام
حال المباني الرديم والمتهدم

عدد

19

عدد طوابق المبنى

عدد

2

10

12
13
14

عدد

 -المصدر من عمل الباحث بتصرف من ][12] [1

 المرحلر الثرالثر  :مرحلر بنراء قراعردة البيرانرات الج رافير ( Physical ( & )Designing the Database building )Modelلل اهرة المسرررتهدف والذا يتوقف علي النموذج المنطقي ولكنه يراعي األشرررتراطات والمحددات التي تتأسرررس عليها
قواعد البيانات الخاصررر بتقني قواعد البيانات الج رافي بصرررورتها العملي ( .)Computerizedفالبيانات التي سررريتم ادخالها
بقاعدة البيانات الج رافي جميعها عددي وهي عبارة عن طبق مسرراحي ( )Polygone Layerلقطع األراضرري وقيم المت يرات
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بها ناتج من حاصرررل ضرررر رتب المت ير المذكورة بالجدولين ( )2( ،)1في قيمته المذكورة بالنموذج المنطقي والموضرررح
بالجدول رقم .)3
أنتهج الدراسر تقييم خطر الحريق عن طريق تطوير المعادل البسريط لتقدير المخاطر العام المعتمدة من مكت األمم المتحدة
للحد من مخاطرالكوارث  UNISDRكما سرريأتي توضرريحه في المنهج المقترج ،ون را لعمليات الضررر بها فلزم أن تكون القيم
الصر رى للمت يرات ال تقل عن الواحد الصرحي لذا فان مجال البيانات لكل مت ير بطبق قطع األراضري (  )the Domainsيكون
بيانها كما بالجدول رقم ( )4بواسط إضاف الواحد الصحي لكل القيم كامال حفاظا علي ترتي المت يرات طبقا ألهميتها.
القيم الموضح لقيم (  )the Domainsبالجدول رقم  )4تم تحديدها من خالل ضر قيم المت يرات المذكورة بالجدول رقم )3
 Xالرتبر المرذكورة قرين كرل مت ير برالجردول رقم ( )1ومن تم إضررررافر واحرد صررررحي للنراتج وذلرك لتجنر التعرامرل الحسررررابي
واالحصرائي مع القيم صرفر ،أما تدرج القيم للمت ير الواحد فقد تم علي تصرنيف الرتب المنطقي حسر درج تأتير كل مت ير علي
أخطار الحريق.
جدول رقم  )4المدى المقترج (  )the Domainsلقيم المت يرات المستخدم بقواعد البيانات الج رافي
حال وضع القيم
القيم
المت ير
م
حال وضع القيم
القيم
المت ير
م
ير قابل لالشتعال
نررررررررررروو 1
2
سكني فقط
إسررررتخرردام 1
1
قابل لالشتعال
6
االنشاء
سكني مع إستخدام اخر
6
مختلط
العرض>= 6م
عررررررررض 1
4
ليس خطر
نررررررررررروو 1
3
العرض< 6م
4
الشارو
خطر
6
اإلستخدام
ال توجد
1
نهاي ميت
6
زاوي منفرج (العرض >=6م)
ترررررعررررررج 1
5
توجد
4
زاوي حادة (العرض <6م)
3
الشارو
أقل من المتوسط العام
مسرررررراح ر 1
8
ال توجد
الررمرربررانرري 1
7
أعلى من المتوسط العام
4
المبنى
من جان واحد
الرمررترفرعرر 2
من جانبين
3
محيط
من تالث جوان
4
من اربع جوان
5
جيد ومتوسط
 10حال المبنى 1
مبنى حر
ترررررالحرررررم 1
9
رديئ
5
تالحم من جه واحدة
2
المباني
متدهور
9
تالحم من جهتين
3
تالحم من تالث جهات
4
تالحم من أربع جهات
5
المبنى مجاور ألرض فضاء
 12وجرررررررررود 1
يتبع الن م
 11الرررنررر ررررم 1
المبنى ير مجاور ألرض فضاء
5
نفايات
ال يتبع الن م
5
البنائي
يوجد الفتات دعاي
1
 14الفتات
يوجد م الت وستائر
1
 13تررراكرريرر
ال يوجد الفتات دعاي
3
الواجهات
ال يوجد م الت وستائر
4
واجهات
المبنى جيد التهوي
 16سرررررررررروء 1
النسب =1
 15نسررررررربررر 1
المبنى ير جيد التهوي
2
التهوي
>1النسب >= 3/1
االرترررفررراو 2
>3/1النسب >= 10/1
إلررررررررررررى 3
ال يمكن انت ار السيارات امام المبنى
 17أنرررتر ر رررار 1
النسب < 10/1
4
العرض
يمكن انت ار السيارات امام المبنى
6
السيارات
( 1االدوار <= ) 4
 19عررررررررررردد 1
أقل من أو يساوا 50م
 18الربرعررد عرن 1
 < 4( 2االدوار<=)11
3
الطوابق
أكثر من  50متر
الشررررررارو 3
 < 11( 3االدوار )
6
الرئيسي
 المصدر :عمل الباحث -المقصود بالقيم بالجدول هي قيم  the Domainsالمقترح بقاعدة البيانات الج رافي

أما بالنسرب إلى بناء بيانات الطبق ( )Layerالخاصر بالمنطق الحضرري بقاعدة البيانات الج رافي فكل مت ير بها كما هو موضر
بالجدول رقم  )2يعتمد علي دراسر اجتماعي إقتصرادي للمناطق لتحديد القيم الدقيق لها ،ومن تم فان الدراسر تقترج إسرتخدام قيم
( )1في حال عدم تواجد المؤتر ،أما إذا تواجد فيتم إستخدام الرتب بالجدول رقم  )2مضروبا في أتنين لتع يم هذه األوزان وبناءا
علي الكفائ والحال .
 2-7النموذج الرياضي المقترح لتقييم مخاطر الحريق بالمناطق الحضرية غير المخططة
 -1أقر مكت األمم المتحدة للحد من مخاطرالكوارث  UNISDRالمعادلة البسيطة رقم  )1لتقييم أخطار الكوارث مثل الحرائق
برالمنراطق الحضرررررير ] ،[16وقرد لجرأ البحرث إلسررررتخردام هرذه المعرادلر بعرد أدخرال بعض التعرديالت التي تتوافق مع المت يرات
المؤترة علي حرائق المنراطق الحضرررررير ير المخططر  ،وبرالن ر إلي إنشرررراء هرذه المعرادلر نجرد أنهرا أعتمردة علي عمليرات
الضر البسيط لمجموو قيم المت يرات التي تتناس طرديا مع ال اهرة المراد قياسها وعملي القسم لمجموو قيم المت يرات
التي تتناس عكسيا مع هذه ال اهرة وهذا األسلو هو أحد أهم أسالي األحصاء وأبسطها لقيار ال واهر المختلف .
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)1
* المصدر :مكت األمم المتحدة للحد من مخاطرالكوارث ([16])UNISDR
 -2وقد لجأ البحث إلي منهج بناء هذه المعادل ألنشراء النموذج الرياضري المقترج وألن جميع المت يرات المدخل بالدراسر تتناسر
طرديا مع درج مخاطر الحريق (ال اهرة المراد قياسرها) فقد تم إجراء عمليات الضرر البسريط عليها جميعها باإلضراف إلي
اللجوء إلسررتخدام تواب عددي لتبسرريط المخرجات والنتائج كما سرريأتي توضرريحه ،وقد قسررم البحث هذه المت يرات إلي تالت
مجموعات عاملي تزامني (أا تتشررابه في عملها وتأتيرها على ال اهرة وتتزامن في فترة حدوتها) فكان  :مجموع مصررادر
الحريق ( )Fire sourcesويرمز لهرا برالمعرادلر برالرمز ( ،)Sومجموعر اإلنتشرررررار وإعراقر هرو الشرررررا لين ( Fire
 )Propagationويرمز لهرا برالمعرادلر برالرمز ( ،)Pومجموعر إعراقر مكرافحر الحريق ()Fire Fighting Resistance
ويرمز لها بالمعادل بالرمز (.)R
 -3قد تم تشرر يل المعادل المشررار إليها في تقدير مخاطر الحريق سررواء علي مسررتوى المباني أو علي مسررتوى المنطق كال طبقا
للمت يرات الخاصرر ر به المذكورة بالجدولين ( .)2( & )1وفيما يلي خطوات بناء نموذج التقييم الرياضرررري لتحديد مسررررتوى
أخطار الحريق بهذه المناطق:
 1.2.7أوال :التقييم تبعا للمتغيرات على المستوي التفصيلي للمباني
 -1تم تقسرررريم المت يرات المؤترة إلى تالتر مجموعرات عراملير رئيسررررير  :األول عرامرل خراص بمصررررادر الحريق والثراني خراص
باإلنتشررار وإعاق هرو الشررا لين والثالث خاص بإعاق مكافح الحريق من قبل رجال الحماي المدني  ،والجدول رقم ()5
يوضررر مجموع المت يرات الخاصررر بكل عامل وكما نالحد بالجدول أن بعض المت يرات تؤتر بأكثر من عامل ،ولتحديد
درج تقييم أخطار الحريق للمبنى يتم إستخدام المعادلة رقم .)2
)Risk Value = (∑S) × (∑P) × (∑R
)(2
*( :)Risk Valueقيم المخاطر :(S) ،رتب مت ير مصرادر الحريق :)P( ،رتب مت ير إنتشرار الحريق وإعاق الهرو ،
( )Rرتب إعاق مكافح الحريق *المصدر :عمل الباحث
 -2من خالل تجميع قيم مت يرات كل عامل وجد أن قيم عامل مصرررادر الحريق تنحصرررر بين } ،{26-5وقيم عامل اإلنتشرررار
وإعراقر الهرو تنحصررررر بين } ،{90-19وقيم عرامرل إعراقر المكرافحر تنحصررررر بين } .{77-16ولمعرايرة القيم النراتجر من
الخطوة السرابق يتم قسرم قيم كل عامل علي أصر ر قيم به فتصرب القيم كما يلي :قيم عامل مصرادر الحريق تنحصرر بين
} ،{5.2-1وقيم عامل اإلنتشرار وإعاق الهرو تنحصرر بين } ،{4.74-1وقيم عامل إعاق المكافح تنحصرر بين {4.81-
} ،1وعليه فتنحصر قيم المخاطر بين } {119-1بمتوسط يقدر بر ( )60وأنحراف معيارا يقدر بحوالي (.)34.50
 -3لتبسيط المعادل وتحويل نتائجها إلى نسب مموي معبرة عن قيم أخطار الحريق تضر في تاب ( )5-10 × 55.3للتحويل
فتصب كما في الصورة النهائي الموضح في المعادلة رقم :)3
Risk Value1 = (∑S) × (∑P) × (∑R) × 55.3 × 5-10
)(3
*( :)Risk Value1قيم المخاطر على مستوى المباني :(S) ،رتب مت ير مصادر الحريق :)P( ،رتب مت ير إنتشار الحريق
وإعاق الهرو  )R( ،رتب إعاق مكافح الحريق* .المصدر :عمل الباحث
جدول رقم  )5تصنيف مجموعات المت يرات حس نوو التأتير علي أخطار الحريق
إعاق المكافح
اإلنتشار وإعاق الهرو
مصادر الحريق

مسرررررترروا
الدراس
عررررررلرررررري جميع المت يرات مراعردا (االمرداد برالميراه
مسرررررترروا – قل الخدمات االجتماعي (المطافئ)–
الررمررنررطررقرر إختالف التضاريس – حماي الفتحات)
الحضري
عررررررلرررررري إسررتخدام مختلط  -نوو االنشرراء  -نوو
مسرررررترروى اإلسررررتخردام  -وجود نفرايرات  -أنت رار
السيارات.
المبنى
 -المصدر :عمل الباحث

جميع المت يرات ماعدا (االمداد بالمياه
– المشراكل االجتماعي – قل الخدمات
االجتماعي ) وجميعها بنس متفاوته
جميع المت يرات ولكن بنس متفاوته.

إنتشررار الباع الجائلون واألسررواق ير المخطط -
قل الخدمات االجتماعي ( ،المطافئ)  -افتقار المنطق
للبني األسرراسرري (اإلمداد بالمياه)  -اإلمداد بالكهرباء
ير المخطط أو ير الهندسي.
جميع المت يرا مرراعرردا (االرتفرراعررات المجرراورة –
الالفترات – نسرررربر االرتفراو إلى العرض – سرررروء
التهوي )

 -4لتصرنيف المباني إلى فمات متجانسر حسر درجات أخطار الحريق وأولوي التدخل االسرتباقي لتطوير المباني ورفع كفائتها
لمواجه أخطار الحريق بالمناطق الحضرررري  ،ومع االخذ في االعتبار أن اإلشررر االت السررركني تصرررنف علي أنها منخفضررر
الخطورة ،وبفرض أن عناصر العينات المدروس من المباني ذات توزيع طبيعي فقد تم تصنيف المباني إلى تالث فمات كما يلي:
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 الفئة االولي تكون قيم الخطر بها اقل من  ٪21.43وهي تمثل المباني متوسط الخطورة ( )Moderate Riskوبشرط أالتشرررتمل علي كل من المت يرات االتي  :عدم وجود إشرر ال اخر مع السررركني بنفس المبنى وعدم وجود نفايات بالجوار وأن يكون
االنشاء ير قابل لالشتعال وعرض الشارو ال يقل عن  6متر (أذا لم تتوافر هذه الشروط مجتمع ينتقل المبنى إلى الفم الثاني ).
 الفئكة الثكانيكة تتراوج قيم الخطر بها من  ٪21.43إلى أقل من  ٪79.42وهي تمثل المباني عالي الخطورة ()High Riskوبشررط أال تشرمل علي كل من المت يرات االتي  :عدم وجود إشر ال عالي الخطورة مع السركني بنفس المبنى وعدم وجود نفايات
بالجوار ،وفي حال عرض الشررارو يقل عن  6متر فيج إال يبعد المبنى عن  30متر عن اا شررارو عرضرره  6متر( .البد من
توافر هذه الشروط أو ينقل المبنى إلى الفم الثالث ).
 الفئكة الثكالثكة تتراوج قيمر الخطر مرا بين  ٪79.42إلى  ٪100وهي تمثرل المبراني فرائق الخطورة ( )Extreme Riskذاتاألولوي القصوى والعاجل للتدخل.
 تم تحييد درج الخطورة الخفيف )(Low Riskعند تصرنيف النتائج بأعتبار أن جميع اإلشر االت السركني المخطط والتي تممراعات تطبيق االشررتراطات الكامل للحماي من أخطار الحريق (االشررتراطات الداخلي واألشررتراطات الخارجي "التعرضرري ")
تصنف علي أنها ذات خطورة ضعيف ) ،(Low hazardقياسا تم حذف هذه الدرج بالتقديير المقترج.
 2.2.7ثانيا :التقييم تبعا للمتغيرات على المستوي الحضري
بنفس المنهجي السرابق يتم تقييم أخطار الحريق علي المسرتوا الحضررا ،ومن خالل إسرتخدام القيم الخاصر بمدى البيانات المقدم
(  )the Domainsعند بناء قاعدة البيانات الج رافي للمنطق  ،والجدول رقم ( )5الخاص بتحديد مجموعات التأتير ،وبواسررررط
تجميع قيم مت يرات كل عامل تم الخطوات التالي :
 -1اسررتنتاج مجموو قيم مت يرات عامل مصررادر الحريق تنحصررر بين } ،{52-10ومجموو قيم مت يرات عامل اإلنتشررار وإعاق
الهرو تنحصر بين } ،{66-20ومجموو قيم عامل إعاق المكافح تنحصر بين }.{32-6
 -2لمعايرة القيم الناتج من الخطوة السرابق يتم قسرم قيم كل عامل علي أصر ر قيم به فتصرب القيم كما يلي :قيم عامل مصرادر
الحريق تنحصرررر بين } ،{5.2-1وقيم عامل اإلنتشرررار وإعاق الهرو تنحصرررر بين } ،{3.3-1وقيم عامل إعاق المكافح
تنحصر بين }.{5.33-1
 -3لتحديد درج تقييم أخطار الحريق للمبنى يتم إسررتخدام المعادل ( :المخاطر= قيم عامل مصررادر الحريق × قيم عامل اإلنتشررار
وإعاق الهرو × قيم عامل إعاق المكافح ) ،وعليه فتنحصر قيم المخاطر تقريبا بين } {91.46-1بمتوسط يقدر بر ()46.23
وأنحراف معيارا يقدر بحوالي (.)26.70
5 -4لتبسرريط المعادل وتحويل نتائجها إلى نسررب مموي معبرة عن قيم أخطار الحريق تضررر في تاب ( ) 10 × 57.9للتحويل
فتصرب كما هو موضر بالمعادل رقم ((( :)4المخاطر= قيم عامل مصرادر الحريق × قيم عامل اإلنتشرار وإعاق الهرو ×
قيم عامل إعاق المكافح × ())5-10 × 57.9
Risk Value2 = (∑S) × (∑P) × (∑R) × 57.9 × 5-10
)(4
*( :)Risk Value2قيم المخاطر على مسررررتوى المنطق  :(S) ،رتب مت ير مصررررادر الحريق :)P( ،رتب مت ير إنتشررررار
الحريق وإعاق الهرو  )R( ،رتب إعاق مكافح الحريق* .المصدر :عمل الباحث
 -5لتصرررنيف المناطق أو أجزاء منها إلى فمات متجانسررر حسررر درجات أخطار الحريق وأولوي التدخل االسرررتباقي لتطوير
المناطق ورفع كفائتها لمواجه أخطار الحريق بالمناطق الحضررري  ،ومع االخذ في االعتبار أن اإلشر االت السرركني تصررنف
علي أنها منخفضر الخطورة ،وبفرض أن عناصرر العينات المدروسر من المباني ذات توزيع طبيعي فقد تم تصرنيف المباني
إلى تالث فمات بيانها كما يلي:
• الفم االولي تكون قيم الخطر بها اقل من  ٪21.43وهي تمثل المباني متوسرط الخطورة ( )Ordinary Riskبشررط عدم
إنتشرار الباع المتركزين بالشروارو أواألسرواق ير المخطط وبشررط اإلمداد السرليم بالكهرباء( .أذا لم تتوافر هذه الشرروط
مجتمع ينتقل المبنى إلى الفم الثاني ).
• الفمر الثرانير تتراوج قيمر الخطر بهرا بين  ٪21.43إلى أقرل من  ٪79.42وهي تمثرل المنراطق عرالير الخطورة ( High
.)Risk
• الفمر الثرالثر تتراوج قيمر الخطر مرا بين  ٪79.42إلى  ٪100وهي تمثرل المنراطق فرائق الخطورة ( )Extrem Riskذات
األولوي القصوى والعاجل للتدخل.
• تم تحييد درج الخطورة الخفيف )(Low Riskعند تصنيف النتائج لألسبا التي تم ذكرها عند تقييم المباني.
 3.2.7ثالثا :التقييم النهائي للمنطقة الحضرية
يتم تحديد درج خطورة الحريق على مسرتوى البلوك السركني من خالل تالث خطوات االولى أسرقاط درج خطورة المباني علي
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البلوك والثرانير أسررررقراط درجر خطورة المنطقر علي البلوك والثرالثر تجميع هرذه الردرجرات براألوزان النسرررربير لهرا برالجرداول أرقرام
( )2(&)1كما يلي.
 -1يتم أسررقاط تقييم المباني علي البلوك بواسررط أخذ المتوسررط الحسررابي لقيم الخطورة المحسرروب للمباني منسررب إلى المسرراح
االجمالي المبني ( )The Built Up Areaكما يلي( :قيم أخطار الحريق للبلوك = (مجموو (قيم أخطار المبنى  Xفي
مسراحته االجمالي المبني ))  /أجمالي المسراحات الكلي المبني لجميع مباني البلوك) .ومن تم ضرر القيم الناتج في الوزن
النسرررربي للعوامرل المؤترة علي المبنى وهي (" )٪62.2ارجع إلى قيم جردول ( ،")1هرذه الخطوات تتم بواسررررطر أوامر
( )Aggregationأو ما يقارنها في برمجيات .GIS
 -2باسرقاط قيم الخطر للمنطق علي البلوك وضرر هذه القيم في الوزن النسربي لهذه العوامل وهي (" )٪37.9ارجع إلى قيم
جدول ( ،")1هذه الخطوات تتم بواسط أوامر ( )Intersectأو ما يقارنها في برمجيات .GIS
 -3من خالل عملي جمع القيمتين السرررابقتين يتم تحديد درج تقييم أخطار الحريق لكل بلوك سررركني وتكون هذه القيم علي هيم
نسرب مموي يمكن تصرنيفها لعدة تصرنيفات متسراوي المدى أو التوزيع الطبيعي كما هو موضر بعاليه ،ومن تم أخراج الخرائط
التحليلي المختلف علي مستوى البلوكات.
وبالمثل يمكن عمل التحليل السررابق يمكن إسررتخدامها علي مسررتوى المناطق الحضررري أو أجزاء منها أو على مسررتوى الشررارو
ولتقييم درج أخطار الحريق لها كما لها أن تخرج نتائجها علي هيم خرائط تحليلي بواسرررط إسرررتخدام برمجيات ن م المعلومات
الج رافي وبقاعدة البيانات الج رافي المقترح من خالل عمليات التجميع واالحصاء والتصنيف المكاني والشكل رقم  )3يوض
الرسررم التوضرريحي ( )flow chartللمنهج المقترج لتقييم أخطار الحريق بالمناطق الحضررري ير المخطط تأسرريسررا علي ن م
البيانات الج رافي .

شكل رقم  )3رسم التوضيحي للمنهج المقترج لتقييم أخطار الحريق بالمناطق الحضري
 -المصدر :عمل الباحث

ير المخطط تأسيسا GIS

 .8النتائج والتوصيات
 أتبت الورق فرضريتها بأن قيم أخطار الحريق بالمناطق الحضرري ير المخطط تتجاوز درج الخطورة الخفيف المتعارفعليها علميا والمتمثل بالمناطق المخطط  ،وأن صرررفاتها وخصرررائصرررها العمراني واالجتماعي واإلقتصرررادي تمثل أسررربا
جوهري في الت يير والتأتير الشررديد على الزيادة الكبيرة في درج أخطار الحريق المحتمل بمباني هذه المناطق ،والذا عليه
قد قدم الورق أقتراج أداة تقيس درج أخطار الحريق مناسب لطبيع هذه المناطق وهو ما خلص إليه هذه الورق والسيما
عدم وجود أحصررررائيات حوادث الحريق التي تمثل أسررررار تقييم أخطار ه ،ومن خالل التوزيع الطبيعي المفترض بالمناطق
الحضرري ير المخطط فقد تيم تصرنيفها إلى تالت فمات طبقا ألولويات التدخل لرفع كفاءتها وتقوي ضرعفها لمواجه أخطار
الحريق المحتمل.
 أظهرت الدراسرررر أن عامل توعير قاطني هذه المنراطق من أهم الحلول الالزم لمواجه ظاهرة أخطار الحريق بها حيث أنلها وزنا نسبيا يقدر بحوالي  ٪15فضال عن تكلفته اإلقتصادي القليل نسبيا.
 تقترج الدراسر أسرت الل األراضري الفضراء والمتخلالت بالمناطق ير المخطط في تن يم عمليات جمع القمام وعمل أماكنأنت ار سرريارات علوي أو مميكن وعمل خزانات مياه أرضري بها تسررتخدم في أعمال االطفاء والمكافح وبهذا يتم معالج ما
يقر من  ٪14األوزان النسبي للمت يرات المؤترة علي ظاهرة الدراس .
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 توصري الدراسر بتطبيق النموذج المقترج علي عدة مناطق حضرري ير مخطط للوقوف علي جوان من شرأنها قيار مدىفاعليته التطبيقي ومن تم تطويره إن أمكن ومن تم تعميمه علي دراسات االرتقاء و إعادة التخطيط الحضرا.
 هناك توصررريات عام موجه إلى االدارات العمراني بالمناطق ير المخطط أهمها :تطوير ورفع كفاءة الطرق والقضررراءعلي النهرايات الميتر وإنهراء التعرديات علي حرم الشرررروارو من قبرل البراع والتجار الجائلين او المسررررتأجرين ،إزال مخالفات
الواجهات واالسرط  ،نقل االنشرط الخطرة من المنطق بشركل عاجل ،تجديد شربك المياه وزيادة الضر وط بها ،إزال مخالفات
التوصريالت الكهربائي  ،وأخير المسراهم المادي مع سركان المنطق لرفع قدرة المباني السركني ضرد أخطار الحريق بأسرالي
تمويلي ميسرة.
 أما التوصرريات الموجه إلى إدارة الحماي المدني هي :توفير سرريارات مطافي وسرريارات مياه صرر يرة الحجم تالئم عروضالشروارو الصر يرة ،توفير مضرخات ذات قدرات مالئم لضر المياه بخراطيم الحريق عبر الشروارو الضريق لتحقيق مسرافات
كبيرة ،وأخيرا توفير نقراط أطفراء برالقر من هرذه المنراطق تفي برالمتطلبرات الزمنير والمعرايير التخطيطير تتوافق مع هنردسرررر
مكرافحر الحريق ،وأخيرا االهتمرام برالتوتيق االحصررررائي لحوادث الحريق لمرا لرذلرك من أهمير في تطوير نمراذج تقييم أخطرار
الحريق بشكل أكثر فاعلي .
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