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 ريٌ   النهٌارات واالنزالقات االا

، وفً ضوء ٌع استخدامه أٌضا عند عامة الناس، كما ٌشئع االستخدام فً األوساط العلمٌةالبٌئة مصطلح شا

 تلك العمومٌة نجد تعارٌف عدٌدة تختلف باختالف عالقة اإلنسان بالبٌئة. كذلك ٌمكن النظر إلى البٌئة من

ٌئة الزراعٌة، البٌئة الصناعٌة، البٌئة خالل النشاطات البشرٌة المختلفة، كؤن نقول، البٌئة الجٌولوجٌة، الب

، وٌحصل منه على مقومات حٌاته. والبٌئة بالمعنى هً اإلطار الذي ٌعٌش فٌه اإلنسان، والبٌئة الثقافٌة

العلمً المتداول تتمثل فً ثالث جوانب رئٌسٌة هً جانب اقتصادي ، وجانب اجتماعً ، وجانب فٌزٌائً 

واستغالل مواردها  باألرضفهً العلم الذي ٌهتم بدراسة عالقة االنسان )طبٌعً(. اما الجٌولوجٌا البٌئٌة 

 الزراعٌةالطبٌعٌة من مٌاه وانهار ومٌاه جوفٌة وخامات اقتصادٌة وٌهتم اٌضا بدراسة عالقة االنسان بالتربة 

علم بمصادر الطاقة والبحث عنها. كما ٌختص هذا ال وعالقته، والصحراوٌة، والنشاط الزلزالً والبركانً

وٌهتم اٌضاَ بتطبٌق االسس  الضارةمن اثارها  والتقلٌلبتلوث البٌئة ومصادرها وكٌفٌة القضاء علٌها 

والمعلومات الجٌولوجٌة لمعالجة مشاكل االنسان على سطح االرض. واالنزالقات االرضٌة هً احدى 

، وقد العوامل المسببة لذلكمتى توافرت المشاكل البٌئٌة التً تهدد العالم وتحدث عادًة على المنحدرات 

ٌحدث االنهٌار فجائٌاً او على مراحل او على فترات متباعدة. لذلك فانه من الضروري تحدٌد مواطن 

االستٌطان فً المناطق التً ال تتعرض إلى ظاهرة االنزالقات األرضٌة أو إٌجاد الوسائل الالزمة لحماٌتها 

 . منها

 صخرٌة كانت سواءدرجة  08عن  انحدارها ٌقل التً الجرفٌة غٌر السفوح على االنزالق ظاهرة تحدث

 باتجاه مائلة صخرٌة طبقات من تتكون التً السفوح فً واسع نطاق على تكون انها اال هشة، او صلبة

 مكوناتها، وبكل االسفل نحو الصخور تلك من كبٌرة كتل تتحرك حٌث مختلفة، تراكٌب وذات االنحدار

 االنزالقات ، وتكونالسفح شكل فً تغٌر من  ذلك عن ٌسفر وما واثارها وحركتها أوضاعها فً وتتباٌن

 من كتلة تنزلق حٌث متعاقبة فترات فً تتحرك كتل شكل على تكون األماكن بعض ففً ،مختلفة بؤوضاع

 تإدي ذإ ،منتظم غٌر المنحدر شكل فٌظهر متتالً، بشكل بعدها والتً تعلوها التً تلٌها ثم المنحدر اسفل

 والتربة الصخرٌة المفتتات من تتكون التً السفوح اما(. 1) رقم شكل السفح، شكل تغٌر الى العملٌة تلك

  صخرٌة، طبقات على وترتكز أمتار عدة الى تصل سمٌكة غٌر طبقة تشكل أي محدود، نطاق على ولكن

 فتغطً الرطب السطح فرق فتتحرك تماسكها فٌضعف بالمٌاه تتشبع عندما االنزالق الى تتعرض فؤنها

  .االنزالق الى المعرض الموضع فً تحتها الواقعة التكوٌنات وتظهر منها األسفل الى تقع التً السفوح

ما  المثال سبٌل على منها مدمرة اثار ذات كانت التً االنزالقات حدوث العالم من عدة مناطق شهدت وقد

 من كبٌرة كتلة انزالق الى مونتانا بوالٌة مادٌسون نهر تعرض حٌث 1151 عام المتحدة الوالٌات فً حدث

، للمنحدر محاذي سٌارات طرٌق وردم المجرى سد الى ادت 3م ملٌون 72 بحوالً تقدر نحوه الصخور

 م،758 وارتفاعه كم1,1 حوالً طوله اإلٌطالٌة األلب جبال فً سد أمام الخزانات إحدى فً حدث ما وكذلك

 على المطلة المرتفعات سفوح عند خاصة كبٌرة فجوات تكون ثم ومن الصخور إذابة على المٌاه عملت حٌث

 صخرٌة كتلة انزالق وبالتالً السفوح لتلك السفلى القاعدة تؤكل الى واسع نطاق على اإلذابة فادت الخزان

 موجة حدوث ذلك عن ونتج، م158 ارتفاع وعلى  3م748 حجمها بلغ الخزان على المطل الجبل جانب من

 .شخص 7688 حوالً وفاة فً وتسببت كم5 ولمسافة البحٌرة طول على انتقلت والتً م18 حوالً ارتفاعها
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 ٌبٌن انزالق الكتل الصخرٌ  (1رقم ) شكل
 

انزالق

 

 
 

  ؤدي الى حدوث االنهٌارات االريٌ ً تالت ٌمكن اٌجاز بعض االسباب االساسٌ و

معظم دول ان مناطق االنزالقات االرضٌة فً ): التراكٌب الجٌولوجٌ  )الصدوع والفواصل والشقوق -1

تؤثرت صخورها النارٌة والمتحولة والرسوبٌة بالعدٌد من الصدوع والشقوق والفواصل عند تكوٌنها  العالم

وهذه االحداث التكتونٌة جعلت تلك المناطق غٌر مستقرة جٌولوجٌاً ، ٌمةالى الحركات التكتونٌة القد باإلضافة

فً وضع غٌر مستقر نتٌجة وجود  ما زلت، وهذه الصدوع نشطة اي كونها تقع على ملتقى حواف الصدوع

بعض الشقوق السطحٌة فٌها والتً تظهر بٌن الحٌن واالخر فً بعض المناطق وتؤخذ نفس اتجاه الصدوع 

التً تتواجد فٌها وهذه تساعد على حدوث االنهٌار االرضً كون المبانً السكنٌة بنٌة على حواف وملتقى 

ٌة. كما ان عوامل التعرٌة القدٌمة والحدٌثة فً تلك الى جرف المدرجات الزراع باإلضافةهذه الصدوع 

المناطق ادت الى تهشم وتفتت وتحلل بعض اجزاء الصخور الى اطٌان على امتداد واسع حٌث تنكشف هذه 

الصخور الطٌنٌة فً اماكن عدة ومن ضمنها مناطق االنهٌار االرضً التً ٌصل سمك الطبقات الطٌنٌة فٌها 

الصخور الطٌنٌة تلعب دوراً اساسٌاً فً عملٌة االنهٌار االرضً ، والبعض منها  متر. وهذه 3الى اكثر من 

 .سم 38تنكشف على هٌئة عدسات اذ ٌتراوح سمكها فً بعض االماكن الى اكثر 

واالنزالقات االرضٌة تمتاز بانحدارات شدٌدة تإدي  االنهٌاراتان معظم مناطق  نجد :واالنحدارالمٌل  -2

، وكلما زاد المٌل اختل الثبات واالستقرار وبدأ تل الصخرٌة والتربة الواقعة علٌهالى عدم استقرار الك

، والمٌل مظهر طبٌعً لتركٌب جٌولوجً اولً االسفل او ٌبقى فً وضع غٌر مستقراالنهٌار بالحركة نحو 

، حٌث زاوٌة فٌهنحدر الذي ٌتمتع بزاوٌة مٌل اكبر من زاوٌة توازن القوى المإثرة او ثانوي. وٌنهار الم

، وبالتالً تصبح هذه المناطق عرضة لتساقط درجة º85 المٌل قد تصل فً بعض المناطق الى اكثر من

للسقوط وزحف التربة نحو االسفل تحت تؤثٌر الجاذبٌة االرضٌة الطبٌعٌة وبعض العوامل  اآلٌلةالكتل 

االخرى. وهذه االنحدارات الشدٌدة ناتجة عن الحركات التكتونٌة العنٌفة والصدوع التً حدثت فً العصور 
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الى عوامل التعرٌة الالحقة التً ادت الى تكوٌن انحدارات شدٌدة االنحدار  باإلضافةالجٌولوجٌة الغابرة 

. واالنحدارات تعتبر من اهم االسباب والى تشققها وخلخلتها وانهٌارها بفعل اضعاف قوى الترابط فٌما بٌنها

  .الرئٌسٌة التً تإدي الى انزالق الكتل الصخرٌة وزحف التربة وجعل المنطقة غٌر مستقرة جٌولوجٌاً 

ان الجاذبٌة االرضٌة تلعب دوراً كبٌراً فً عملٌة االنهٌارات واالنزالقات : تأثٌر الجاذبٌ  االريٌ  -3

والركام الصخري على المنحدرات والتً تإدي الى تدمٌر المدرجات الصخرٌة وزحف التربة المفككة 

، زٌادة مقداري الكتلة ودرجة المٌلالزراعٌة والمبانً السكنٌة والبنٌة التحٌة. وقوة الجاذبٌة االرضٌة تزداد ب

مٌاه اي تتناسب تناسبا طردٌا مع مقدار الكتلة ودرجة المٌل وتزداد اٌضاً عندما تمتلً مسامات الصخور بال

اثناء تساقط االمطار. وكلما زادت درجة المٌل كلما زادت هذه القوة وبهذا نجد ان ظواهر االنزالقات 

االرضٌة وتساقط الكتل الصخرٌة وزحف التربة تزداد فً المنحدرات الجبلٌة الشدٌدة االنحدار عنها فً 

كتل  ٌوجدإذ نحدارها صغٌرة. المناطق ذات االنحدارات المتوسطة وتكون قلٌلة فً السهول التً درجة ا

صخرٌة معلقة ومتشققة على ارتفاعات مختلفة نتٌجة الحركات التكتونٌة القدٌمة وعوامل التعرٌة المختلفة 

حٌث ترسب علٌها الرواسب الحدٌثة المتكونة بعوامل التعرٌة مما شكل كتل غٌر مستقرة تراكمت على 

ى ارتفاعات متباٌنة مما جعلها تكون قوى ضغط رأسً ومائل المنحدرات الشدٌدة االنحدار والكتل المعلقة عل

الى اسفل تحت تؤثٌر وزنها فتعمل الجاذبٌة االرضٌة على شد تلك المواد الى اسفل وانهٌارها. كما ان وجود 

العدٌد من الشقوق والفواصل فً الكتل الصخرٌة المعلقة تساعد الجاذبٌة االرضٌة على جذبها الى اسفل 

وامتالء مسامات هذه الكتل بالمٌاه اثناء تساقط االمطار وضعف قوى التماسك بٌن حبٌباتها. وان  نتٌجة لثقلها

سطح المنحدرات الصخرٌة والتعرٌة التً تقلل من مقاومة ا عدم االستقرار هنا ناتج عن تؤثٌر التجوٌة

اسطة قوة جذب وتسهل عملٌة انزالق الصخور غٌر المتماسكة او زحف التربة الى اسفل المنحدرات بو

االرض لها. او بمعنى اخر ٌحدث االنهٌار نتٌجة لزٌادة القوى المسببة لالنهٌار عن القوى المعاكسة لها 

واالولى سببها قوة الجاذبٌة والثانٌة مقاومة ناتجة عن قوة التماسك واالحتكاك بٌن الحبٌبات. وٌحدث هذا 

 .الناتجة عن اجهادات الشداالنزالق عادة عند نقاط الضعف الموجودة مثل الشقوق 

تتحكم فً  لكونها تعد االمطار من اهم عناصر المناخ ارتباطاً بحٌاة االنسان: تأثٌر مٌاه االمطار والٌنابٌع -4

فً  سكانالٌتركز  ، وغالباً ماعناصر البٌئة المختلفة كالتربة ونوع الغطاء النباتً وكثافته وتوزٌع السكان

رات واالنزالقات االمطار. وتعتبر االمطار احد االسباب الرئٌسة التً تإدي الى االنهٌا العزٌزةالمناطق 

نتٌجة لتؤثر الصخور بالعدٌد من الشقوق والفواصل اثناء تكوٌنها او من خالل العملٌات  ؛االرضٌة

ر بمٌاه الى عوامل التعرٌة االخرى. فعندما تتشبع هذه الصخو باإلضافةالجٌولوجٌة الالحقة لتكوٌنها 

العٌون  الضباب الكثٌف المشبع ببخار الماء الذي ٌستمر الى عدة اشهر خالل فصول السنة او االمطار او

، تإدي الى تقلٌل واضعاف قوى التماسك والشد الشقوق والفواصل الموجودة فٌها والٌنابٌع من خالل

ابة المواد الالحمة فً الصخور واالحتكاك بٌن اسطح التالمس للكتل الصخرٌة وتعمل اٌضاَ على غسٌل واذ

وتكوٌن مادة غروٌة او صابونٌة تسهل عملٌة انزالق الصخور او التربة التً تعلوها كما انها تشكل حمل 

وثقل اضافً على الطبقات الصخرٌة مما ٌإدي الى زٌادة الوزن وتشقق الصخور نتٌجة الثقل الواقع علٌها 

ة. كما ان وجود بعض الطبقات الطٌنٌة التً تتموضع علٌها مما ٌسهل عملٌة االنزالق للمكونات الصخرٌ

الكتل الصخرٌة المعرضة للسقوط تساعد على حدوث االنهٌارات الصخرٌة الن هذه الطبقات لها قابلٌة 

شدٌدة المتصاص المٌاه واالنتفاخ والتشقق بعد فقدانها للمٌاه وبذلك تكون محفزة لحدوث االنهٌارات وتساقط 

  الكتل الصخرٌة.
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الزالزل او الهزات االرضٌة هً احدى الظواهر الطبٌعٌة التً تصٌب بقاعاً عدٌدة من االرض  :الزالزل -5

رث بصورة دورٌة ومنتظمة تقرٌباً وتصٌب مواقع اخرى بصورة مفاجئة مسببة فً كال الحالتٌن الكوا

، واذا صادفت ووقعت بإرتها تحت مناطق مؤهولة بالسكان. او بمعنى اخر والدمار اذا كانت شدتها كبٌرة

هً ارتعاش وتحرك وتموج عنٌف لسطح االرض ٌعقب ذلك تحرر الطاقة من الغالف الصخري وهذه 

عمودٌة او افقٌة بٌن صخور االرض عبر الصدوع التً تحدث لتعرضها المستمر  إلزاحةالطاقة تتولد نتٌجة 

الكبٌرة. فالزالزل االرضٌة تولد امواجا طولٌة وامواجا عرضٌة والتً تتراكب فٌما  للتقلصات والضغوط

بٌنها بالقرب من القشرة االرضٌة فتزداد سعتها مما ٌولد قوى تزعزع استقرار الصخور على المنحدرات 

ٌد من فتإدي الى حصول االنهٌارات االرضٌة او الى انزالق المنحدرات. والهزات االرضٌة ٌصاحبها العد

ل الصخرٌة او ٌهٌئها لحدوثها وانطالقها نحو االسفل بكتل تواالنهٌارات االرضٌة وتساقط الك الشقوق

والسفوح بفعل القوى الرأسٌة واالفقٌة للموجات  المرتفعاتمتفاوتة الحجم والشكل والوزن تنطلق من 

ك المناطق التً تصلها الموجات الزلزالٌة فً مناطق البإر السطحٌة للزالزل والمناطق المجاورة او فً تل

الزلزالٌة المدمرة بحسب قوة الزلزال وحدة التضارٌس وتؤثٌر قوى الجاذبٌة االرضٌة وبعض العوامل 

وان التؤثٌر غٌر المباشر للموجات الزلزالٌة تإدي الى خلخلة الكتل الصخرٌة والتربة الغٌر  ،االخرى

 .الحواف والمنحدرات الجبلٌة اد فًمستقرة مما ٌإدي الى اضعاف مستوٌات االسن

ر مباشر على عناصر المناخ ة من اهم عناصر المناخ لما لها من تؤثٌرتعد الحرا :تأثٌر درج  الحرارة -6

. ونتٌجة الختالف درجات الحرارة اثناء اللٌل والنهار تإدي الى استمرار تمدد الصخور وانكماشها االخرى

، كما ان التغٌر فً درجة الحرارة ٌإدي الى تولد ضغوط وتفتتهابدورة الى خلخلة اجزائها وهذا ٌإدي 

وجهود متباٌنة فً الصخر وفً اتجاهات مختلفة ٌكون نتٌجتها على مر الوقت حدوث التشققات فً 

، ثم ٌمتد خصوصاً فً الطبقات الخارجٌة منه االتجاهات المختلفة مما ٌساعد على تهشم الصخر وتفتته

تً تلٌها من الداخل وهكذا. كما إن الصخور لٌست جٌدة لتوصٌل الحرارة وان انتقال التؤثٌر الى الطبقات ال

الحرارة من السطح إلى الداخل ٌكون قلٌال وبالتالً ال تتمدد األسطح الداخلٌة بنفس تمدد وتقلص السطوح 

داد الخارجٌة وهذا ٌإثر على مدى انفراط وتكسر الصخر. حٌث انه كلما زادت الحرارة والرطوبة تز

التجوٌة الكٌمٌائٌة والعكس صحٌح وإذا قلت الحرارة والرطوبة زادت التجوٌة المٌكانٌكٌة والعكس صحٌح، 

وٌظهر تنوع عملٌات التجوٌة وتفاوتها حسب كمٌات األمطار والحرارة حٌث تصبح التجوٌة كٌمٌائٌة نشطة 

تجوٌة الكٌماوٌة بحوالً الضعف أو فً المناطق التً تزداد فٌها درجة الحرارة واألمطار. وتزٌد عملٌة ال

الثالثة أضعاف لكل ارتفاع فً درجة الحرارة ٌعادل عشر درجات مئوٌة كما أن انخفاض درجة حرارة 

الماء إلى ما دون نقطة التجمد ٌزٌد من نشاطه المٌكانٌكً ، كما انه تشتد عملٌة التجوٌة المٌكانٌكٌة الناجمة 

% 1حالة تجمد الماء ٌزداد حجمه فً الفراغات الصخرٌة بنسبة  من التغٌرات فً درجات الحرارة. ففً

فً الصخور عند  والمحصورمما ٌضغط على الصخور وٌفتتها وٌشققها. وقد ٌصل ضغط الماء المتجمد 

 .طن / قدم مربع 7188م إلى 772 –درجة الحرارة 

الكبٌرة الموجودة فً مناطق  ورد بعض االشجار والحشائش ذات الجذكما ان وجو :االشجار والحشائش -7

االنزالق االرضً تلعبت دوراً كبٌراَ فً عملٌة االنزالق حٌث ترسل او تمتد او تنتشر او تنمو جذورها 

داخل شقوق وفجوات الصخور الموجودة فٌها وهذا ٌإدي الى توسعها وتكسرها نتٌجة نمو وحركة هذه 

وتحولها الى  المٌاه مما ٌإدي الى تفتت الصخور النباتات داخل الشقوق كما انها تساعد على غور وتسرب

 .حطام مع مرور الزمن
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ن العوامل البشرٌة او الصناعٌة لها تؤثٌر كبٌر كونها تعتبر عوامل محفزة لحدوث إ :االعمال االنسانٌ  -8

الكوارث الطبٌعٌة وعلى نطاق واسع فً مختلف المناطق الٌمنٌة على امتداد التوسع والنشاط العمرانً 

الزراعً والصناعً المرتبط باستخدام االراضً فً المدن الرئٌسٌة والثانوٌة وعلى مستوى االرٌاف. اما و

فً الوقت الحاضر فان قلة رقعة االرض المنبسطة دفع الناس الى البناء على المنحدرات وعلى مجاري 

 المنشآتصل الى مواقع تلك الى شق الطرق التً ت باإلضافةالسٌول وجوانب الودٌان وازالة الغطاء النباتً 

السفلٌة للمنحدرات باستخدام المتفجرات  لألطراف، كما ان عملٌات الحفر والتحجٌر بطرق عشوائٌة

البناء ورصف الطرقات وبعض االحتٌاجات  ألغراض)الدٌنامٌت( من اجل استخراج الصخور والتربة 

ها تكون معظمها جدران ساندة للركام االخرى حٌث ان جزء كبٌر من هذه الكتل الصخرٌة التً ٌتم ازالت

الى توسع الشقوق  باإلضافة، م استقرار الصخور فً تلك المناطقالصخري والتربة اعاله مما ٌإدي الى عد

القدٌمة وتكون شقوق جدٌدة فً اتجاهات مختلفة كما تإدي الى خلخلة قوى الترابط بٌن الطبقات الصخرٌة 

 مل الطبٌعٌة المحفزة لذلك. فً تلك المناطق وسقوطها نتٌجة العوا

  االنزالقات واالنهٌارات االريٌ    مخاطر من الحد أسالٌب -

نشر الوعً البٌئً فً اوساط المجتمع من خالل وسائل االعالم المرئٌة والمسموعة والمقروءة من اجل  -1

 .هٌارات االرضٌة والبناء العشوائًتوعٌة الناس بمخاطر االن

الرجوع الى جهة االختصاص عند تنفٌذ اي مشارٌع انشائٌة من اجل عمل دراسات جٌولوجٌة وتكتونٌة  -7

     .الى دراسة مٌكانٌكٌة التربة والصخور للمواقع المراد استخدامها باإلضافةوزلزالٌة 

 أنابٌب مد او كونكرٌتٌة خنادق حفر بواسطة المختلفة المنحدرات وتكوٌنات تربة فً الرطوبة كمٌة تقلٌل -3

 من او السفوح، عن بعٌدا وضخها المٌاه لتجمٌع عمٌقة أبار حفر او أسفلها الى السفوح أعلى من المٌاه لنقل

 المواد تماسك من تزٌد كٌمٌائٌة مادة أي او اإلسفلت او كاإلسمنت نفٌذه غٌر بمواد السفوح تلك تغطٌة خالل

 .السفوح تكوٌنات داخل الى المٌاه تسرب و مسامٌتها من فتقلل السطحٌة المفككة

 دون للحٌلولة المناطق تلك فً المقامة والمشارٌع المنشآت لحماٌة السفوح اسفل ساندة جدران إقامة -4

 ٌسمح ال وربما المنحدر طبٌعة على ذلك وٌتوقف الٌها، األعلى من المتحركة الصخرٌة الكتل وصول

 .بذلك االنحدار وشدة التكوٌنات حٌث من الطبٌعً وضعه

 ودفن المحدبة او المرتفعة المناطق قشط خالل من انحدارها درجة لتقلٌل المنحدرات تعدٌل او تسوٌة -5

 والمواد الصخرٌة الكتل علٌها تستقر مدرجات شكل على صخرٌة مصاطب عمل او المنخفضة، المناطق

 ٌجب الحالة هذه مثل وفً المطلوب، الغرض تحقق ومسافات مستوٌات على وتكون األعلى من المتحركة

 .ذلك على المترتبة والمشاكل وتجوٌة تعرٌة من علٌها ٌترتب ما لمنع مسطبة كل عبر المٌاه تصرٌف تنظٌم

 تكون السفوح بعض ففً والتكوٌن، الشدة حٌث من المنحدر طبٌعة وحسب ومشبكة شائكة أسالك عمل -6

 حالة وفً األسفل، الى وصولها ومنع السفوح فوق المتحركة الكتل لحجز األسالك تلك من واحد خط

 الى الحاجة تقتضً وقد سم،78 عن ال تزٌد رأسٌا واخر خط بٌن المسافة تكون الشائكة األسالك استخدام

 ٌتم األحٌان بعض وفً واسفله، المنحدر وسط فً مثال تكون أي متباعدة، مسافات وعلى خط من اكثر إنشاء

 او حدٌدٌة بقضبان وتثبت متر نصف عن ال تزٌد مسافة وعلى المشبكة األسالك من متوازٌٌن خطٌن مد

 .السابقة األنواع من ثباتا اكثر فتكون الجالمٌد او بالصخور وسطهما وٌمأل كونكرٌتٌة جدران
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 ومنع السفوح أعلى فً االستقرار الضعٌفة الصخرٌة الكتل لتثبٌت ضخمة حدٌدٌة مسامٌر استخدام -2

 .بشرٌة أنشطة الكتل تلك سفل فً ٌوجد التً المناطق فً وخاصة سقوطها

 أنشطة من تحتها ما لحماٌة مشبكة بؤسالك متماسكة غٌر تكوٌنات وذات االنحدار الشدٌدة السفوح تغطٌة -0

 استخدم وقد معٌن، نشاط إلقامة قطعها ٌتم التً السفوح العملٌة هذه الى وتحتاج حدٌد، سكة او طرٌق مثل

 .التماسك ضعٌفة مقطوعة سفوح اسفل ٌمر الذي اربد عمان طرٌق من جزء لحماٌة األردن فً األسلوب هذا

 فوقها تجمعت التً الصخرٌة الكتل مثل المستقرة غٌر السفوح فوق من األوزان او األحمال بعض إزالة -1

 .علٌها مخاطر وجود حالة فً أبنٌة إزالة او المتجمعة الثلوج او

 ٌحتمل و التماسك ضعٌفة تكوٌنات وذات والبطٌئة المعتدلة السفوح فً خشبٌة او حدٌدٌة أوتاد تثبٌت -18

 .تحركها

 تلك مكونات تثبٌت على جذورها تعمل والتً التماسك وضعٌفة الهشة السفوح فً أشجار غرس -11

 . المائٌة التعرٌة من الحد عن فضال تحركها، من والحد السفوح

 وبشكل والهبوط االنزالق عملٌات الى تتعرض التً السفوح على المتوفرة الصخور من حواجز عمل -17

 تطلب اذا حاجز من اكثر عمل وٌمكن السفوح، تلك من المستقرة المواضع وفً االنحدار اتجاه على ٌتعامد

 .ذلك األمر

من اجل  اعداد خرائط جٌوبٌئٌة ٌحدد علٌها مواقع االنهٌارات االرضٌة ومدى درجات خطورتها -13

 .االستفادة منها مستقبالَ 

 البشري النشاط لها ٌتعرض التً المشاكل منالحركات االخرى التً تتعرض لها المنحدرات وتعد ومن 

 على تقع واسع  مناطق ٌشمل بل ذلك على آثارها تقتصر ال وقد أسفلها، فً او المنحدرات تلك فوق سواء

  ٌأتً وكما  مختلف  واوياع بإشكال العملٌات تلك تحدثو .كٌلومترات عدة تصل المنحدرات عن مساف 

   Falls السقوط -1

 فً وتقل 182 و 28 ما بٌن انحدارها ٌتراوح التً االنحدار الشدٌدة السفوح فً السقوط عملٌات تحدث

 الكتل تتحرك حٌث التماسك الضعٌفة التكوٌنات فً تنشط أنها اال صلبة صخور من المتكونة السفوح

 المنحدرات فً كما بالمنحدر االحتكاك دون مباشر بشكل اما االسفل نحو العلٌا الطبقات من المنفصلة

 ،(،أ7)رقم شكل أسفلها، فً تستقر حتى االنحدار الشدٌدة السفوح على كبٌرة بسرعة تتدحرج او الجرفٌة،

 الجبلٌة المنحدرات وسفوح والنهرٌة البحرٌة كاألجراف الشدٌدة المنحدرات جمٌع فً الظاهرة هذه وتحدث

 عملٌات الى وتتعرض ،الخصائص متباٌنة صخرٌة طبقات من تتكون التً فً وتكثر االودٌة، سفوح او

 سرٌعة تكون حٌث االسفل، نحو الجاذبٌة بفعل فتسقط منها الضعٌفة تفكك على فتعمل والتعرٌة التجوٌة

 تلك نتائج ومن، االنحدار المعتدلة او المتوسطة السفوح فً وبطٌئة االنحدار الشدٌدة السفوح فً الحركة

 أكوام شكل على واتربة ومفتات وحصى وجالمٌد صخرٌة كتل من بؤنواعها المتساقطة المواد تجمع العملٌة

) بالسكري الظاهرة هذه وتسمى تعلوها التً من شدة اقل انحدار ذات وتكون المنحدرات اسفل فوق كبٌرة

Scree  )ألخر فصل من تختلف السقوط عملٌات ان بالذكر الجدٌر ومن(. ، ب7) رقم شكل، ألتالوس او 
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 حٌث الرطبة المناطق وكذلك العملٌات، تلك فٌها تنشط وذوبان انجماد فٌها ٌحدث التً الباردة الفصول ففً

 تكون ولكن الجافة المناطق فً اقل نطاق على أنها اال التعرٌة، او بالتجوٌة الصخور تفكك على المٌاه تعمل

 .المعتدلة من اكثر الكبٌر الحراري المدى ذات الحارة المناطق فً

  ٌبٌن سقوط مكونات السفوح (2) شكل

 أ                              ب                                  

سقوط حر

السقوطسقوط متدحرج

 
سقوط

السكري او

التالوس
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تحدث ظاهرة الهبوط فً السفوح ذات التكوٌنات الهشة عندما تتحرك كتلة كبٌرة من تلك التكوٌنات حركة د 
ورانٌة الى الوراء عندما تتشبع بالماء فتتعرض فً البداٌة الى هبوط بسٌط فً التكوٌنات المتشبعة بالماء 

التكوٌنات التً تعلوها فتتحرك بشكل دورانً نحو االسفل لتستقر فوق  افتضعف من القاعدة التً ترتكز علٌه
التكوٌنات المتشبعة بالماء، وتكون تلك الحركة فً اغلب األحٌان هاللٌة الشكل، وفً بعض السفوح تتحرك 

بشكل متتالً وخالل فترة قصٌرة فتتخذ الكتل الهابطة شكال ممٌزا حٌث تظهر وراء بعضها  ثكتلتٌن أو ثال
(، وفً بعض األحٌان تحدث عملٌات هبوط كبٌرة تعمل على تحرك ،أ3بعض بشكل مصفوف، شكل رقم) ال

كتل كبٌرة من وسط المنحدر فستقر فً أسفله وتتحرك كتلة أخرى فتستقر الى األعلى من األولى وتتحرك 
عملٌات الهبوط فً ب(، وتحدث ، 3فتظهر سلمٌة الشكل، شكل رقم ) كتلة ثالثة تستقر الى األعلى من الثانٌة

السفوح التً تزال فٌها القاعدة الصخرٌة التً ترتكز علٌها المكونات التً تعلوها، كما تحدث فً األجراف 
البحرٌة عند تقوٌض التكوٌنات السفلٌة، وتحدث أٌضا فً السفوح التً ٌزداد فوقها الثقل ألي سبب كان مثل 

و اقامة بناء فتشكل ثقل على تلك المواضع الضعٌفة تجمع الثلوج والمٌاه او الصخور فوق موضع معٌن ا
(،  ففً المواضع التً تتجمع فوقها الثلوج وتذوب بشكل ، ج3شكل رقم)  المقاومة فتهبط نحو االسفل .

تدرٌجً فتتسرب المٌاه الى داخل التربة فتعمل على تفككها من جهة وٌإدي ثقل الثلوج الى هبوطها من جهة 
منخفضة ضمن السفوح والتً تكون مركزا لعملٌات التعرٌة والتجوٌة فً تلك  أخرى فتتحول الى مناطق

حسب طبٌعة تكوٌنات السفوح وقوة  ةالمواضع فتعمل على توسعها وتحول بعضها الى تجاوٌف وحفر عمٌق
تؤثٌر تلك العملٌات، اما األبنٌة التً تقام فوق سفوح ضعٌفة التحمل تتعرض الى الهبوط فٌإدي الى تشقق 

 .ردران أو االنهٌاالج
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 ٌبٌن انواع الهبوط (3رقم ) شكل
 أ                           ب                                  ج          

هبوط

مويع تجمع مٌاه

وثلوج

مويع تجمع كتل

صخرٌ 

مويع ابنٌ 
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وتحدث فً السفوح التً تتكون من رواسب طٌنٌة  تسمى هذه الظاهرة فً بعض األحٌان االنهٌار السرٌع
على طبقات صلبة، وعندما تتشبع تلك التكوٌنات بالماء تقلل من تماسكها  زهشة ذات سمك كبٌر وترتك

وتفادٌتها على تسرب تلك المٌاه خاللها، فتتحرك باتجاه اسفل المنحدر  اوتزٌد من ثقلها، حٌث تعمل مسا مٌته
بسرعة الن الماء ٌقلل من احتكاك الطبقة الطٌنٌة بالصخرٌة التً تحتها، كما ٌإدي تشبع الطٌن الى تكون 

الى كبٌرة وسرٌعة فتعمل على جرف كمٌات كبٌرة من األطٌان  لمجاري مائٌة صغٌرة سرعان ما تتحو
سفل والتً تزٌد بدورها من عملٌات االنجراف بتؤثٌر سرعة الجرٌان واحتكاك المواد المجروفة بقاع نحو األ

  .وجوانب المجرى، وتكون على اشدها فً السفوح الخالٌة من النبات الطبٌعً
 وتعد ظاهرة التدفق الطٌنً من اخطر العملٌات التً تتعرض لها السفوح ألنها تنتقل لمسافة طوٌلة بعٌدا عن

 (.4ضها من عمران ومشارٌع، شكل رقم) السفوح التً حدثت فٌها، لذا تإدي الى تدمٌر ما ٌعتر
وقد نتج عن العملٌات المتكررة التً تعرضت لها بعض السفوح على نطاق واسع تكون الداالت المروحٌة 

 ٌنً.التدفق الط رعند أقدامها والتً تعد من مراكز النشاط البشري رغم تعرض بعضها إلى مخاط
 التدفق الطٌنً ٌويح (4رقم ) شكل

تدفق طٌنً

ٌنً
ى ط

جر
م
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ٌحدث الزحف او الحركة البطٌئة على المنحدرات المعتدلة والبطٌئة االنحدار التً تتكون من طبقة سمٌكة 
الرطبة ، حٌث تتعرض تلك التكوٌنات الى من التربة والمفتتات الكتل الصخرٌة، وبشكل واضح فً المناطق 

الزحف نحو األسفل عندما تتشبع بالماء بعد سقوط األمطار وذوبان الثلوج ودون تكون مجاري مائٌة، حٌث 
أثار  كتفقد التربة والمفتتات قوة تماسكها الداخلٌة فتخضع لقوة الجذب نحو األسفل وبشكل بطًء لذا ال تتر



    التٍ تتعرض لها الونحذراث  والحركاث االخري االرضيت واالنزالقاث االنهياراث:  الخاهست الوحاضرة

 .الجغرافيت قسن/ اآلداب كليت/ األنبار جاهعت/ حوادٌ هىسً هحوذ.  د.م.أ: إعذاد

 

تظهر بعض التشققات فٌها كما تظهر اآلثار واضحة على بعض األنشطة على  تلك السفوح حٌث  ةكبٌر
شكل رقم )  ةالبشرٌة مثل مٌل أعمدة الكهرباء او التلغراف او األشجار او تشقق جدران األبنٌة او واالسٌج

(. وقد ٌكون الزحف على شكل كتل صخرٌة مختلفة األحجام وتتحرك ببطًء فوق السفوح ولمسافات 5
تحدث تلك الظاهرة نتٌجة لتبادل ون من أعالها الى وسطها او من وسطها الى أسفلها. قصٌرة قد تكو

 ظاهرتً التمدد واالنكماش لمكونات السفوح والناتجة عن عملٌات التجمد والذوبان او الرطوبة والجفاف.
راف الطرق ومن اثار عملٌات الزحف أنها تإدي الى انحناء أنابٌب المٌاه او سكك الحدٌد او كسرها وانح 

 فً األجزاء التً تتعرض للزحف ومٌل وتشقق األبنٌة فتقلل من كفاءتها.
 

 ( زحف مكونات السفوح5شكل رقم)

ف
زح
 ال
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ض ا
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تحدث هذه الظاهرة فً السفوح الرملٌة الشدٌدة االنحدار، حٌث تتحرك الرمال من أعلى المنحدر الى    
 (6)  الجرفٌة تكون كالشالل، شكل رقمأسفله وكؤنها ماء جاري وفً السفوح 

ونظرا لضعف تماسك الرمل لذا تتعرض مثل تلك السفوح الى عملٌات تجوٌة وتعرٌة اكثر من غٌرها، 
السفوح الرملٌة عملٌات انهٌال واسعة عند تقوٌض األجزاء السفلى منها، وعلٌه تشهد تراجعا كبٌرا وتشهد 

فً مكانها لصغر حجمها وخفة وزنها لذا  رخاصة وان الرمال التً تتحرك من األعلى نحو األسفل ال تستق
 انها.تحملها الرٌاح الى أماكن أخرى، عدا الخشنة والتً تشكل نسبة قلٌلة تبقى فً مك

وتسود هذه الظاهرة فً المدرجات النهرٌة المرتفعة التً كانت مجاري سابقة لألنهار فتحدث ظاهرة 
والطٌنٌة، وقد استغل  ةالترسٌب المتدرج، أي الرواسب الحصوٌة الخشنة فً األسفل تلٌها الرملٌة ثم الغرٌنٌ

التكوٌنات التً تغطٌها، ونظرا الرتفاع اإلنسان الحصى والرمل فً مجاالت عدة لهذا بدأ البحث عنها بإزالة 
سمك بعض طبقات الرمل والحصى لذا ظهرت على شكل مقاطع رأسٌة مرتفعة وهذا ساعد على سهولة 
انهٌال الرمال ومن ثم انهٌار الطبقات الطٌنٌة والغرٌنٌة التً تعلوها على شكل انزالق او سقوط حر اذا 

 (.، ب6) كانت السفوح جرفٌه الشكل شكل رقم
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 االنهٌال الرملً (6)شكل رقم
 أ                                                 ب

     
 

 

ٌتضح مما تقدم ان تعرض السفوح الى العملٌات المتنوعة من سقوط وانزالق وهبوط ٌترتب علٌه تغٌر شكل 
  الى مقعرة او من منتظمة الى غٌر منتظمة او بالعكس.تلك السفوح، فقد تتحول من محدبة 

 

-------------------------------------------- 
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