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الممخص

تمثمت منطقة الدراسة بالمنحدرات المطمة عمى طول الطريق الرابط بين منطقتي بازيان وجمي ريزان في

محافظة السميمانية شمال شرقي العراق ،حيث تتعرض تمك المنحدرات الى حدوث انييارات صخرية معظميا

من نوع االنقالب الصخري والتي تودي احيانا الى غمق ذلك الطريق .ىدفت الدراسة الحالية الى اجراء دراسة

تفصيمية لثالث مواقع انييارات (محطات) بحيث تكون ممثمة ألنواع االنييارات (االنقالب الصخري الثانوي)
السائدة في المنطقة وذلك لتحديد العوامل المؤثر لحدوث االنييارات .وقد اظيرت الدراسة بان الكتل الصخرية

المتواجدة في وجو المنحدر والمحاطة باالنقطاعات الصخرية تكون مستقرة في جميع المحطات وذلك حسب

قواعد حدوث االنقالب الصخري ،اال انو تحدث االنييارات بسبب تدخل عوامل اخرى من تجوية وتعرية التي

تتعرض ليا اوجو المنحدرات بحيث تزيل االجزاء الساندة عند قدم المنحدر باإلضافة الى تآكل وتفتت االجزاء

السفمى لمكتل الصخرية الجيرية لحين خروج متجو مراكز ثقميا خارج قاعدتيا وبذلك حدثت االنييارات .حصل
االنقالب الصخري الثانوي في المحطة االولى بسبب حت طبقة المارل السفمية مما يؤدي الى انقالب الكتل
الصخرية الجيرية الواقعة فوقيا  ،اما في المحطتين الثانية والثالثة فحصمت االنقالب الصخري ويحتمل

حصوليا بسبب تجوية وتعرية االجزاء القاعدية لمكتل الصخرية الجيرية نفسيا.

الكممات الدالة:االنييار االنقالبي ،االنقالب الصخري ،بازيان ،جمي ريزان ،المنحدرات.
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ABSTRACT
The study area is represented by the slopes, which are found along the
Bazian – Chami Rezan road in the Sulaimaniyah Governorate, northeastern Iraq.
The slopes were exposed to rock failure mostly rock toppling that led sometimes to
the closure of the road. The present study aims to conduct a detailed study of three
sites of failure(stations) to be representative of the type of failure (secondary rock
toppling) prevailing over the study area to determine the factors affecting the
failure. The rock blocks located in the face of the slope that surrounded by
discontinuities are stable in the area according to the rules of the rock toppling. The
toppling occurs due to the intervention of other factors such as weathering and
erosion which led to the remove of the supporting parts at the slope toe in addition
to erosion and dissolution of the lower parts of the limestone until the exit of
centers of gravity vector outside the base of rock mass. Thus, secondary rock
toppling occurs either because of the undercutting such as in the station (1) or
because of the weathering and erosion of the basal parts of the same limestone
blocks such as in the stations (2 and 3).
Keywords:Toppling Failure, Rook Toppling, Bazian, Chimmi Rezan, Slopes.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المقدمة
تعد المنحدرات واحدة من اىم الظواىر الجيولوجية وأكثرىا انتشا اًر عمى وجو االرض الصخرية ،وتعد

عدم استقرارية الكتمة الصخرية من ابرز المشاكل الجيولوجية اليندسية التي تعاني منيا تمك المنحدرات.
عرف كل من (الدليمي )2001 ،و(محسوب )2001 ،المنحدرات الصخرية عمى انيا اشكال ارضية ذات

اوجو مائمة بدرجات معينة عن المستوى االفقي ،من جانب اخر فقد عرف (محسوب )2001 ،االنييار

الصخري بانو مصطمح شامل ي ضم جميع انواع العمميات التي تعمل عمى نقل الترسبات والكتل الصخرية من
اعمى المنحدر نحو اسفميا (قدم المنحدر) وذلك بتواجد عوامل وقوى مساعدة .وقد تتشكل بعض المنحدرات
بسبب االنشطة اليندسية كعمميات قمع الصخور في المناجم والمقالع او بسبب اعمال قطع الصخور لشق

الطرق او حفر االنفاق او بناء السدود مما يؤدي الى فقدان الصخور لدعائميا الطبيعية ومن ثم انييارىا

(محسوب Wyllie and Mah, 2004، 2001 ،و ،(Freitas, 2009ولذلك يعتبر تحميل استق اررية
المنحدرات الصخرية وتصنيف االنييارات الصخرية الحاصمة والمحتممة فييا وتحديد االسباب المؤدية الى تمك
االنييارات ووضع معالجات ليا لمحيمولة دون وقوع اضرار باألرواح والممتمكات ىي من اىم الدراسات

الجيولوجية اليندسية .تيدف ىذه الدراسة الى اجراء مسح جيولوجي ىندسي لعدد من المنحدرات الصخرية
وذلك لتحديد اسباب االنييار االنقالبي الحاصل والمحتمل فييا والممثمة ألنواع االنييار االنقالبي في منطقة

الدراسة ،وتحديد االسباب المؤدية ليا ودور التباين الصخاري ووضعية االنقطاعات الصخرية وكذلك حجم
الكتمة الصخرية في تحديد نمط االنقالب الصخري.
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تقع منطقة الدراسة بين منطقتي بازيان وجمي ريزان والذي يربطيما طريق يبمغ طولو حولي ( 31كم)

ضمن االحداثيات ) (35o 38′ 55.2″ Nو) (45o 01′ 35.2″ Eواالحداثيات ) (35o 46′ 58.3″ Nو (44o

).58′ 42″ Eوبذلك تقع منطقة الدراسة عمى بعد حوالي ( 41كم) الى غرب مدينة السميمانية في شمال
شرقي العراق .

الشكل  :1الخارطة الموقعية لمنطقة الدراسة.
جيولوجية منطقة الدراسة
تقععع منطقععة الد ارسععة مععن الناحيععة التكتونيععة ضععمن نطععاق الطيععات العاليععة وذلععك حسععب الخريطععة التكتونيععة
ل ع ع ع) ،(Fouad, 2012امععا مععن الناحيععة التركيبيععة فأنيععا تقععع فععي الجععزء الشععمال التربععي لتركيععب ميعران والمكععون
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اساسعاً مععن ثععالث طيععات اثنتعان منيعا محععدبتان وىمععا طيتععا ميعران التربيععة وميعران الشعرقية واالخععرى مقععرة وىععي
طيععة طاسععموجة والتععي تتوسععط الطيتععين المحععدبتين ) .(Al-Hakari, 2011مععن الناحيععة الطباقيععة ينكشععف فععي
منطقة الدراسة تكوين كولوش ذو عمر الباليوسين ).(Jassim and Goff, 2006) (Paleocene

كمع ععا وينكشع ععف فع ععي منطقع ععة الد ارسع ععة تكع ععوين سع ععنجار الجيع ععري ذو عمع ععر الباليوسع ععين–االيوسع ععين االسع ععفل

) .)Bellen et al., 1959يتألف تكوين سنجار في منطقة الدراسة بصورة رئيسة معن الصعخور الجيريعة وذلعك
بسعمك حعوالي ) 100متعر( ويتميعز حعده السعفمي بأنعو غيعر متوافعق معع تكعوين كولعوش بينمعا يكعون حعده العمعوي
متوافقعا معع تكعوين جعركس) .(Al-Hakari, 2011ينكشعف ىعذا التكعوين عمعى نطعاق واسعع فعي منطقعة الد ارسعة
حيعث يظيعر عمعى شعكل صعخور جيريعة متععددة السعحنات ،وتمتعاز صعخور ىعذا التكعوين بأنيعا ذات لعون اصعفر

الععى برتقععالي وتكععون شععديدة التكسععر ) (highly jointedوذات درجععة تجويععة متتي عرة مععن موقععع آخععر وذات
صالبة عالية ،كما وتحوي صخور ىذا التكوين عمى عروق من معدن الكالسايت وعقد الجيعرت .واخيع ار ىنالعك

بعض المواقع في منطقعة الد ارسعة تكعون متطعاة بالترسعبات الحديثعة كمعا فعي (الشعكل  ،(2ومعن الجعدير باإلشعارة

الى ان المحطات المختارة في ىذه الدراسة كانت تقع جميعيا عمى تكوين سنجار الجيري.

الشكل  :2الخريطة الجيولوجية لمنطقة الدراسة والمناطق المجاورة ليا ،عن

).(Al-Hakari, 2011
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طرائق البحث
لقد مرت ىذه الدراسة بثالث مراحل وكما يمي -:

 -1مرحمة العمل الحقمي :وقد تم خالليا تحديد مواقع االنييار االنقالبي التي تكون ممثمة ألنواع
االنقالب الصخري في المنطقة ،وتم قياس اتجاه و ازوية ميل المنحدر وارتفاعو عن قدميا وطول
وجيو وتحديد عدد الطبقات الصخرية المنكشفة في وجو المنحدر لكل محطة .ىذا وقد تمت دراسة
وتحميل عدد مجاميع االنقطاعات الصخرية وتم وصف كل مجموعة من تمك االنقطاعات وكل طبقة

صخرية وصفًا جيولوجياً ىندسياً وذلك حسب ) .(NZGS, 2005وقد حددت الكتل المنقمبة و/او

اآيمة لالنقالب خالل ىذه المرحمة وقد وثقت بصورفوتوغرافية واخي اًر تم اخذ نماذج صخرية من
الطبقات لترض اجراء الفحوصات المختبرية الالزمة عمييا.

 -2مرحمة العمل المختبري :خالل ىذه المرحمة تم اجراء فحص التحميل النقطي لتحديد المقاومة
االنضتاطية الالمحصورة لمنماذج الصخرية وبواقع ثالث نماذج من كل طبقة صخرية منكشفة في
وجو المنحدر ولكل محطة .وقد استخدم ليذا الترض جياز فحص التحميل النقطي الرقمي موديل

) ،(A125Nوىو جياز ايطالي المنشأ من صناعة شركة ).(MATEST

 -3مرحمة العمل المكتبي :تم تصنيف المنحدرات الصخرية اعتمادا عمى ) (Al-Saadi, 1981ىذا
التصنيف يوض ح عالقة وضعية الطبقات الصخرية مع اوجو المنحدرات الصخرية .وقد تم رسم
المساقط الفراغية المجسمة لممحطات خالل ىذه المرحمة وذلك باستخدام برنامج  Dips 5.1حيث تم
تمثيل مستويات التطبق واوجو المنحدرات ومعدل اقطاب االنقطاعات الصخرية فييا وذلك لتحديد

االنقالب الصخري الحاصل والمحتمل في المنطقة .وتمت مقارنة النتائج مع الدراسات السابقة

التخصصية كدراسة ) (Evans, 1981و(توكمجي (1994 ،و) ،(Wyllie and Mah, 2004كما
وتم تحديد ادوار االنقطاعات الصخرية (الفواصل وأسطح التطبق) في االنقالب الصخري وكما جاء
في ).(Al-Saadi, 1981 and1991

تحميل االنهيارات الصخرية في منطقة الدراسة
قبل البدء في دراسة المنحدرات الصخرية البد من التعرف عمى بعض الرموز واالشكال التي استخدمت

في المساقط الفراغية المجسمة لممحطات وكما ىو موضح في )الجدول .)1
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الجدول  :1يبين الرموز واالشكال المستخدمة في المساقط الفراغية المجسمة لممحطات عن
(.)Al-Saadi,1981, 1991

المحطة :1
تقع ىذه المحطة ضمن االحداثيات ) (35o 42′ 30.6″ Nو) (45o 00′ 36.2″ Eوبارتفاع

)1014مت ًار( فوق مستوى سطح البحر كما في (الشكل  .(1يمتاز الجزء العموي من المنحدر وبارتفاع حوالي
)4امتار( منو بكونو منحد ًار رأسياً وذلك بمعدل اتجاه وزاوية انحدار)  190 85كما في( الشكل  ( 3بينما
ينحدر الجزء السفمي منو وبارتفاع حوالي ) 3امتار) بمقدار ) .(190 /30oيصل االرتفاع الكمي لممنحدر في
ىذه المحطة الى )7امتار( فوق قدمو وعرضو ) 22مت ًار( عمى طول وجيو .تنكشف في وجو المنحدر

مجموعة واحدة من الطبقات الصخرية الجيرية وذلك بمعدل وضعية )  265 11كما في(الشكل  (3وبذلك

فانيا تصنف حسب )(NZGS, 2005عمى انيا ذات ميل معتدل ) .(Gentle inclinedتم تصنيف
المنحدر في ىذه المحطة حسب ) (Al-Saadi, 1981كما في (الجدول .(2

الشكل  :3االسقاط الفراغي المجسم لممحطة.1
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الجدول  :2تصنيف المحطة 1حسب ).(Al-Saadi, 1981
الخاصية

الوصف

االنحرافية

ذات انحراف متعامد) (orthogonalحيث إن زاوية االنحراف )(d=75o

التوافقية

غير متوافقة ).(discordant

الجانبية

ذات بروز يميني ).(right emergent

يبمغ السمك الكمي لمجموعة الطبقات الصخرية في ىذه المحطة بحوالي )4امتار) وتتميز بالخواص

الجيولوجية اليندسية التالية والمبينة في (الجدول .(3

الجدول  :3الخواص الجيولوجية اليندسية حسب ) (NZGS, 2005لمجموعة الطبقات
الصخرية المنكشفة في المحطة.1

الخاصية

الوصف

المون

برتقالي مائل الى الرصاصي

درجة التجوية

السطح الخارجي لمصخرة ذو تجوية متوسطة الى طفيفة

بنية الصخرة

كتمي massive

السمك (متر)

) 1.3-0.6متر( أي إنيا طبقات سميكة

المقاومة االنضتاطية الالمحصورة )=120.54 MPa
Limestone
اسم الصخرة

) أي إنيا صخور قوية جدًا

ومععن الجععدير بالععذكر انععو فععي الجععزء الجنععوب الشعرقي مععن وجععو المنحععدر فععي ىععذه المحطععة تنكشععف طبقععة

ذات لون اخضر غامق واعتمعادا عمعى التصعنيف الجيولعوجي اليندسعي لمكتعل الصعخرية العواردة فعي (NZGS,

) 2005تمتععاز تمععك الطبقععة بانيععا ذات سععمك يصععل الععى )10سععم( اي انيععا نحيفععة بأعتععدال ،وىععي ذات تجويععة
عالية ،ضعيفة القوة (مقاسة حقميًا بالمطرقة الجيولوجية) وىي معن صعخور المعارل ،ويقعل سعمك صعخور المعارل
تمك باتجاه وسط المحطة ومن ثم تنعدم في الجزء الشمال التربي منيا.

أظيرت الدراسة التفصيمية لمفواصل في ىذه المحطة بأنيا تنتظم فعي ثعالث مجعاميع كمعا فعي (الشعكل (2

وتتميععز االنقطاعععات الص ععخرية (مجععاميع الفواص ععل وسععطح التطبععق) ف ععي ىععذه المحط ععة بععالخواص الجيولوجي ععة

اليندسية الموضحة في (الجدول .(4
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الجدول  :4الخواص الجيولوجية اليندسية حسب ) (NZGS,2005لمجموعتي الفواصل في المحطة.1
مجموعةJ1
)(350/87

مجموعةJ2
)(117/84

مجموعةJ3
)(245/88

سطحالتطبق
)(265/11

الخواص

) 0.45-0.40مت ًار) أي

) 2.1-0.35مت ًار) أي إنيا

مسافات واسعة باعتدال إلى

متر( أي
)ً 0.6-0.45ا

إنيا مسافات واسعة

) 1.3-0.6متر(

باعتدال

مسافات واسعة جدا

باعتدال

تصل الى ) 5امتار)

بحدود) 1.5مت ًار(

طبيعةالسطح

ذو سطح مستو خشن

ذو سطح مستو خشن

ذو سطح مستو خشن

ذو سطح متموج خشن

االنفتاح

متمقة (التوجد فتحة)

) 0.5ممم) متمقة

) 0.2ممم( متمقة

متمقة (التوجد فتحة)

االمتالء

معدن الكالسايت

معدن الكالسايت

معدن الكالسايت

-----------

معدل الوضعية
المسافةالبينية (متر)

انيا مسافات واسعة

االمتدادعمىسطحالتطبق حوالي) 0.35مت ًار(

(متر)

أي إنيا مسافات واسعة

----------

تعتبر الكتل الصخرية في ىذه المحطة مستقرة من الناحية التركيبية اذ انو عند تطبيق معادلة نسبة

القاعدة الى االرتفاع ) (h/bلمكتل الصخرية الموجودة عمى سطح مائل ل ع ع) (Hoek and Bray, 1981كما

في الشكل) (4نالحظ ان متجيات مراكز ثقل الكتل الصخرية تبقى ضمن قاعدتيا مما يعني انيا مستقرة .اال
ان كون المنحدر ذو وضعية رأسية فيتعرض وجيو الى عمميات تجوية وتعرية تفاضمية ال سيما في الجزء

الجنوب الشرقي منيا بسبب التنوع الصخاري الموصوف اعاله.اضافة الى تعرية الترسبات الحديثة في قدم

المنحدر وكل ذلك تسبب في ازالة االجزاء الساندة لتمك الكتل الصخرية وبالتالي تسبب في ميالن تمك الكتل
مما يؤدي الى خروج متجو مركز ثقل تمك الكتل خارج قاعدتيا وبذلك يالحظ حصول انقالب ثانوي لمكتمة

الصخرية (أ) الموضحة في الموحة ) (1وذلك باتجاه ) (195oوذلك بميكانيكية انقالب مشابية لميكانيكية

االنقالب الثانوية بسبب الحت السفمي المذكور في ).(Evans, 1981عممت الفواصل ) (J2و) (J3دور

اسطح انطالق جانبي والفواصل ) (J1دور سطح انطالق خمفي وسطح التطبق دور سطح قاعدي لالنقالب.

من ناحية اخرى فان ىنالك احتمالية انقالب الكتمة الصخرية (ب) الموضحة في الموحة ) (1والمستقرة

في الوقت الحالي وذلك بسبب التجوية والتعرية التفاضمية لطبقة المارل المتواجدة تحتيا والتي تسبب في
ميالنيا وبالتالي خروج متجو مركز ثقميا خارج قاعدتيا.الشكل اليندسي لمكتمة الصخرية الممثل بزيادة

ارتفاعيا مقارنة بطول قاعدتيا لو دور مساعد في خروج متجو مركز الثقل خارج القاعدة حتى وان لم يصل
عمق التجوية الى منتصف قاعدة الكتمة وبذلك تنقمب الكتمة (ب) باتجاه ) (195oبالميكانيكية االولى

لالنقالب ل ع ع)( (Evans, 1981االنقالب بسبب حت الطبقات السفمية اليشة) .تمعب الفواصل ) (J2و)(J3
دور أسطح انطالق جانبية والفواصل ) (J1دور أسطح انطالق خمفية وتكون أسطح التطبق سطح قاعدي

لالنقالب .اما بالنسبة لمكتمة الصخرية (ج) الموضحة في الموحة ) (1فانيا مستقرة في الوقت الحالي وربما
لفترة اطول من الكتمة (ب) اذ ان الكتمة (ج) تقع في الجزءالشمال التربي لممحطة التي اليظير فييا التباين
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الصخاري وبالتالي تقل درجة التجوية والتعرية التفاضمية فييا باالضافة الى شكميا اليندسي كما في الشكل

) (3اذ ان نسبة القاعدة الى االرتفاع تقريبا تساوي واحد وبذلك تتطمب تجوية السطح القاعدي الى منتصفيا

او اكثر لكي تخرج متجو مركز ثقميا خارج قاعدتيا.

الشكل ) :(4يبين الشكل اليندسي لبعض الكتل الصخرية في المحطة .1

لوحة : 1منظر عام لممحطة (a:منظر امامي لممحطة(b ،منظر جانبي لممحطة.
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المحطة :2
تقععع ىععذه المحطععة ضععمن االحععداثيات )43′ 39.7″ N

 (35oو) (45o 02′ 31.3″Eكمععا فععي

(الشععكل  .(1تضععم ىععذه المحط ععة منحععد ًار يمتععاز بكونععو معمقع عًا ) (overhanging-OHوذلععك بمعععدل وض عععية
) (234/86-OHكما في الشكل ) .(5يصل اقصعى ارتفعاع لممنحعدر العى) 3.0متعر( فعوق قدمعو ويمتعد عرضعو

لمسععافة )5.5متععر( عمععى طععول وجيععو .تنكشععف فععي وجععو المنحععدر مجموعععة واحععدة مععن الطبقععات الصععخرية

الكاربونيتيعة وذلعك بمععدل وضععية )  204 08كمعا فعي الشعكل ) (5وبعذلك فانيعا تصعنف حسعب (NZGS,
) 2005عمى انيا ذات ميل معتدل ) .(Gentle inclinedيمكن تصنيف ىذا المنحعدر حسعب (Al-Saadi,
) 1981كما في ( الجدول .(5

الشكل  :5االسقاط الفراغي المجسم لممحطة .2
الجدول  :5تنصيف المحطة 2حسب ).(Al-Saadi, 1981
الخاصية

الوصف

االنحرافية

ذات انحراف جانبي ) (oblique lateralحيث ان زاوية االنحراف ((d=30o

التوافقية

متوافقة )(concordant

الجانبية

ذات بروز يساري )(left emergent
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يبمغ سمك الجزء المنكشف لمجموعة الطبقات الصخرية في ىذه المحطة بحوالي )2متر( ،وتتصف

بالخواص الجيولوجية اليندسية الموضحة في ( الجدول .(6

الجدول  :6الخواص الجيولوجية اليندسيةحسب ) (NZGS, 2005لمطبقة الصخريةالمنكشفة في المحطة.5
الخاصية

الوصف

المون

برتقالي شاحب جدًا

درجة التجوية

طفيفة التجوية اال في االجزاء السفمية منيا فيي ذات تجوية متوسطة

بنية الصخرة

بنية ناعمة

السمك (متر)

)1.65-1.35متر( وبذلك توصف بانيا طبقات سميكة

المقاومة االنضتاطيةالالمحصورة

) ) =130.68 MPaأي إنيا صخور قوية جدًا
LimestoneDolomitic

اسم الصخرة

أظيرت الدراسة التفصيمية لمفواصل في ىذه المحطة بأنيا تنتظم في مجموعتين كما في (الشكل (4

وتتمي ععز االنقطاع ععات الص ععخرية (مج ععاميع الفواصع عل وس ععطح التطب ععق) ب ععالخواص الجيولوجي ععة اليندس ععية

الموضحة في ( الجدول .(7

الجدول  :7الخواص الجيولوجية حسب )(NZGS, 2005لمجموعتي الفواصل في المحطة .5
الخواص

J1

معدل الوضعية

)(022/60

مجموعةJ2
)(224/82

سطح التطبق
)(204/08

المسافة البينية

) 0.85 – 0.40متر( أي انيا مسافات

) 0.75متر) أي انيا مسافات

)1.65-1.35متر) اي انيا

االمتداد عمى

تمتد لمسافة )1 – 0.75متر( عمى سطح

اكثر من 5متر

سطح التطبق

التطبق

(متر)

(متر)

واسعة باعتدال الى مسافات واسعة

واسعة

مسافات واسعة

___________

طبيعة السطح

خشنة ومتموجة

خشنة ومتموجة

خشنة ومتموجة

االنفتاح (سم)

) 6 – 3سم( أي انيا فتحات واسعة

 5سم أي انيا فتحات واسعة

متمقة

االمتالء

ترسبات طينية وقطع صخرية

ترسبات طينية وقطع صخرية

___________

بأعتدال

بأعتدال
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ىذا باإلضافة الى تواجد عدد من الفواصل غير النظامية والتي لم تنتضم في مجموعة واحدة وقد

رمزت ليا بالحرف ) (Sفي (الشكل  (5وكانت ذات وضعيات متباية مما تعذر قياس مسافاتيا البينية

وامتداداتيا.

تعد الكتل الصخرية في ىذه المحطة مستقرة من الناحية التركيبية كما في المحطة ) (1وذلك الن

السطح القاعدي لتمك الكتل الطولية قميل الميل جدا وبالتالي تبقى متجيات مراكز ثقميا ضمن قاعدتيا .اال

ان التجوية والتعرية التفاضمية التي تؤثر عمى الجزء القاعدي لمكتل الصخرية كالكتمة (أ) الموضحة في

الموحة ) (2عممت عمى تفتيتيا ونحتيا وبالتالي سببت في حدوث فراغات وفجوات وبذلك تمايمت الكتمة
الصخرية لسد تمك الفراغات من تحتيا مما سببت في خروج متجو مركز ثقميا خارج القاعدة وكان لمشكل
اليندسي لمكتل الصخرية دو ًار مساعدًا في تمايميا اذ ان ارتفاعيا اكبر من طول قاعدتيا وبذلك ال تتطمب
وصول اثار التجوية الى منتصف الجزء القاعدي ليا وبالتالي انقمبت الكتمة الصخرية باتجاه ) (216oوذلك

بميكانيكية انقالب بسبب تجوية وتعرية الجزء السفمي (القاعدي) لمكتمة الصخرية نفسيا وىذه الميكانيكية

مشابية لما جاء في دراسة (توكمجي )1994 ،وقد تمعب الفواصل ) (J1دور أسطح انطالق جانبية

والفواصل ( (J2دور أسطح انطالق خمفية بينما يمعب سطح التطبق دور السطح القاعدي لالنقالب.

وبذلك فان الفرق في انقالب الكتل الصخرية في ىذه المحطة مع الكتمة الصخرية في المحطة السابقة

ىو حدوث التجوية والتعرية التفاضمية في المحطة ) (1بسبب وجود التباين الصخري فييا ،بينما في ىذه

المحطة نالحظ شدة تاثير التجوية عمى الجزء القاعدي لمكتل الصخرية منو في الجزء العموي ليا وذلك ربما

لمكوث مياه االمطار والثموج في االجزاء القاعدية لمكتل فترة اطول.

الموحة :2منظر الجانب االيمن لممحطة ) (2اتجاه التصوير .330o
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كمعععا ويمكع ععن ان نالحع ععظ ان انفتع ععاح الجع ععزء العمع ععوي لالنقطع ععاع الصع ععخري المشع ععكل لموجع ععو الخمفع ععي لمكتمع ععة

الصعخرية (ب) الموضعحة فعي الموحعة ) (3و (الشعكل  (6اوسعع بالمقارنعة معع انفتعاح الجعزء السعفمي لعو ،ويسععتدل
مععن ذلععك عمععى حععدوث دوران لمكتمععة الصععخرية حععول محععور وىمععي باتجععاه معوازي التجععاه التصععوير وذلععك بسععبب

تعععرض الحافععة االماميععة لمسععطح السععفمي لمكتمععة الصععخرية لعمميتععي التجويععة والتعريععة والتععي عممععت عمععى تشععكيل
فراغات وفجوات فييا ،ولذلك يحتمل تمايل الكتمة (ب) نحو االمام لسعد تمعك الف ارغعات ومعن ثعم قعد تنقمعب وذلعك

بنفس ميكانيكية انقالب الكتمة (أ) وبنفس اتجاه انقالبيا.

الموحة  :3منظر لمجزء االيمن من المحطة) :(2ويظير فييا الكتمة المنقمبة كتمة (أ)
واالخرى االيمة لالنقالب كتمة (ب).

الشكل  :6مخطط توضيحي بالكتل الصخرية في المحطة ).(2
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المحطة :3
تقعع ىعذه المحطعة ضعمن االحعداثيات ) (35o 46′ 58.3″ Nو) (44o 58′ 42″ Eكمعا فعي (الشعكل .(1

يتميععز المنحععدر فععي ىععذه المحطععة بكونععو ذو وضعععية أرسععية وذلععك بسععبب عمميععات قطععع الصععخور اثنععاء شععق

الطريععق اذ بمععغ معععدل وضعععيتو )  (070 88فععي حععين تكععون االجعزاء العميععا منععو معمععق كمععا فععي (الشععكل (7
والموحعة ) .(4يبمععغ اقصعى ارتفععاع لممنحععدر حعوالي) 6.75متععر( فععوق قدمعو وتمتععد عرضععو العى مسععافة )5امتعار(
عمععى طععول وجيععو .تنكشععف فععي وجععو المنحدرمجموعععة واحععدة مععن الطبقععات الصععخرية الكاربونيتيععة وذلععك بمعععدل

وضععية ) (221/09كمعا فعي (الشعكل  (7وبعذلك فانيعا تصعنف حسعب ) (NZGS, 2005عمعى انيعا ذات ميعل
معتع ععدل )inclined

( الجدول .)8

 .(Gentleيمكع ععن تصع ععنيف ىع ععذا المنحع ععدر حسع ععب )1981

 (Al-Saadi,كمع ععا فع ععي

الشكل  :7االسقاط الفراغي لممحطة).(3

الجدول  :8تصنيف المحطة 3حسب ).(Al-Saadi, 1981
الخاصية

الوصف

االنحرافية

ذات انحراف جانبي) (oblique lateralحيث إن زاوية االنحراف )(d=29o

التوافقية

غير متوافقة ).(discordant

الجانبية

ذات بروز يساري ).(left emergent

يصل السمك الكمي لمجموعة الطبقات الصخرية المنكشفة في وجو المنحدر ( 6.5متر) وتت ِ
ف تمك
ص ُ
الطبقات بالخواص الجيولوجية اليندسية المبينة بالجدول .9
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الجدول  :9الخواص الجيولوجية اليندسية حسب ) (NZGS, 2005لمجموعة الطبقات الصخرية
في المحطة ).(3

الخاصية

الوصف

المون

رصاصي مائل الى االخضر

درجة التجوية

متوسطة في السطح الخارجي لمصخرة ،ومعدومة بداخميا

بنية الصخرة

كتمي massive

السمك (متر)

) 2امتار( أي إنيا طبقات سميكة

المقاومة االنضتاطية الالمحصورة ) ) =123.14 MPaأي إنيا صخور قوية
Dolomitic limestone
اسم الصخرة
اضافة الى سطح التطبق فقد لوحظ وجود انقطاع صخري بوضعية رأسية الى شبو رأسية يقطع

الصخور المنكشفة في ىذه المحطة ،امتداده عمى سطح التطبق غير معرف بسبب الترسبات التي تتطييا،

وىذا الشق ذو سطح خشن وذو انفتاح حوالي ) 10سم( وحاوية عمى ترسبات طينية ،الموحة ).(4

نمععط االنقععالب المحتمععل فععي ىععذه المحطععة مشععابو لععنمط االنقععالب فععي المحطععة ) (2اي تحععدث االنقععالب

بسععبب تجويععة وتعريععة الجععزء القاعععدي لمكتمععة الصععخرية( ،الشععكل  ،)6كمععا يتبععين مععن الموحععة ) (4بععان الجععزء
العموي لمكتمة الصخرية تكعون بوضععية معمقعة وذلعك بسعبب تجويعة وتعريعة االجعزاء السعفمى معن الكتمعة الصعخرية

وىذا يؤدي العى تمايعل الكتعل نحعو االمعام بسعبب العوزن الثقيعل لمجعزء المعمعق وبالتعالي يعؤدي العى انقالبيعا باتجعاه
).(070o

الموحة  :4منظر جانبي من يسار المحطة 3يظير فيو شق شدي خمف الكتمة الصخرية.
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االستنتاجات
 ان الميل القميل لمسطح القاعدي لمكتل الصخرية يجعميا مستقرة غالبا ولكن اشتراك العوامل الجيولوجية-1
.من تجوية وتعرية تفاضمية في اوجو المنحدرات تجعل الكتل الصخرية معرضة لحدوث االنقالب

. لعبت االنقطاعات ووضعياتيا دو ار اساسيا في تييئة كتل صخرية قابمة لحدوث االنقالب الصخري-2

 أظهرت التحميالت الجيولوجية اليندسية بان ميكانيكية االنقالب في بعض اجزاء منطقة الدراسة ىي-3

 بينما في اجزاء اخرى من المنطقة،بسبب حت الطبقات السفمى الواقعة تحت الكتمة الصخرية الجيرية
.كانت بسبب تجوية وتعرية االجزاء السفمية لمكتمة الصخرية الجيرية نفسيا
المصادر العربية
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 دراسة جيولوجية ىندسية الستق اررية المنحدرات الصخرية لجبل حمرين. .1994 ، اوميد احمد،توكمجي
. صفحة126 ، كمية العموم – جامعة بتداد، رسالة ماجستير غير منشورة،)الجنوبي (منطقة الصدور

318 ، كتب عربية لمنشر والتوزيع، جيومورفولوجية االشكال االرضية.2001 ، محمد صبري،محسوب
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