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  الجيومورفولوجي وعملها الباطنية المياه

 الصخري الؽالؾ إلؾت التً الصخور ومسامات الشقوق داخل الموجودة المٌاه تعرؾ
 مالحظة وٌمكن الجوفٌة المٌاه أو الباطنٌة المٌاه باسم الٌابس سطح مستوى دون لألرض

 العٌون خالل من انفسه تلقاء منها قسم تخرج أذ كثٌرة طرق فً الباطنٌة المٌاه وجود
 وكما أخرى كثٌرة مناطق من الباطنً الماء خروج إلى اإلبار حفر ٌإدي وكما والٌنابٌع

 الرشح مٌاه تؽذي وكما الباطنٌة المٌاه من كبٌرة كمٌات أخر إلى حٌن من النافورات تقذؾ
 وأكثرها أولها الباطنٌة للمٌاه مصادر ثالث وتوجد والمستنقعات والبحٌرات األنهار من الكثٌر
 وتعرؾ الثلوج أو األمطار مٌاه بشكل الجوي الؽالؾ من ٌتساقط الذي الماء ذلك هو أهمٌة

 الرسوبٌة الصخور طبقات إلى الداخل نحو الماء هذا وٌصل الجوٌة المٌاه باسم المٌاه تلك
 تتعرض قد والٌنابٌع العٌون أن من الباطنً للماء الجوٌة المٌاه أهمٌة مدى وٌتبٌن والمتحولة

 وكما الجفاؾ فٌها ٌسود التً السنوات فً اإلبار فً الماء مستوى وٌنخفض تماما للجفاؾ
 والكونٌة والبركانٌة الصهٌرٌة المٌاه وٌشمل الباطنٌة للمٌاه ثانً مصدر الحدٌثة المٌاه تعتبر

 .المتجمدة والمٌاه

  الباطني الماء عمل

 ٌرتبط أٌضا وكٌمٌاوي مٌكانٌكً تؤثٌر ذو فهو طبٌعته فً مزدوجا الباطنً الماء عمل ٌكون
 مسهال دورا الماء ٌلعب حٌث األرضٌة الجاذبٌة أثر مع الباطنً للماء المٌكانٌكً التؤثٌر

 ،الصخرٌة الكتلة داخل االحتكاك تقلٌل إلى الماء ٌودي حٌث الصخرٌة التكوٌنات النزالقات
 التً األصلٌة الصخور وبٌن المفككة الصخرٌة الكتل بٌن االحتكاك تقلٌل إلى أٌضا وٌإدي
 الباطنً للماء الكٌمٌائً التؤثٌر وٌعتبر األسفل نحو االنزالق وجود إلى ٌسمح مما علٌها تستند
 سرٌعا مذٌبا وٌعتبر ضعٌفا مذٌبا ٌعتبر النقً فالماء الصخور على المٌكانٌكً من أهمٌة اكثر

 حامض إلى ٌتحول حٌث الكاربون أوكسٌد ثانً مثل المذابة المواد ببعض محمال ٌكون عندما

 =Co2+ H2o]   .الجٌرٌة الصخور إذابة كبٌرة على قابلٌة له الذي المخفؾ الكربونٌك
H2Co3  والذي ٌتفاعل مع الصخور الجٌرٌة ) كربونات الكالسٌوم( فتتحول إلى مادة ذائبة ]

[ وقد تنتقل المواد الذائبة  H2Co3+ Caco2= CaH3(Co3)2هً بٌكربونات الكالسٌوم ] 

ٌنتج عن عمل مع مٌاه الٌنابٌع.  جمع الماء المتحرك وتترسب فً الفواصل والشقوق أو تخر
المٌاه الجوفٌة تكون كهوؾ مختلفة األبعاد وأوسعها التً تظهر فً الصخور الجٌرٌة وحسب 

طق خفضة وفً مناامتداد الطبقات الصخرٌة، ففً مناطق االمتداد األفقً الكهوؾ واسعة ومن
الكهوؾ ضٌقة ومرتفعة، أي إن عملٌات التعرٌة والتجوٌة تتركز  ياالمتداد الرأسً آو العمود

فتحدد  ةفً الفواصل والشقوق التً تتضمنها الطبقات والتً تتخذ اتجاهات أفقٌة آو عمودٌ
 الشكل العام للكهؾ.

الجافة، وعلٌه أن ما  وتتطور الكهوؾ فً المناطق الرطبة بسرعة اكبر مما فً المناطق
إلى الوقت الحاضر بل إلى العصور المطٌرة  دتتضمنه المناطق الجافة من كهوؾ ال ٌعو

والجلٌدٌة ) عصر البالٌستوسٌن(، و للكهوؾ اثر كبٌر فً حٌاة األنسان ونشاطاته فً 
ن الماضً والحاضر إذ كانت تمثل الملجؤ األمن لسكن األنسان فً العصور القدٌمة لحماٌته م

الظروؾ المناخٌة والحٌوانات المفترسة، أما فً الوقت الحاضر فؤنها تعد من مصادر 
النترات التً تستخدم فً صناعة المفرقعات واألسمدة الكٌمٌائٌة وهً من فضالت الطٌور 
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كما تعد من المواقع السٌاحٌة المهمة فً مناطق عدة من العالم  التً تحتمً فً تلك الكهوؾ.
ة كهؾ ماموث والذي كان سببا فً مؽارة جعٌتا وفً والٌة كنتكً األمرٌكٌمثل لبنان توجد 

كم242زه قومً فً تلك المنطقة مساحته شاء متنأن
2

، وٌتكون الكهؾ من خمس مستوٌات 

والذي  Echoم، وٌجري فً المستوى األخٌر منه نهر باطنً ٌسمى 112ٌصل عمقها إلى 

ٌصب بعد خروجه من الكهؾ فً نهر جرٌن أحد روافد نهر أوهاٌو، وٌصل امتداد ممرات 
م ، وتنتشر الكهوؾ أٌضا فً 32و1هذا الكهؾ عدة كٌلومترات ٌتراوح ارتفاعها ما بٌن 

الدول األوربٌة مثل سوٌسرا وفرنسا والنمسا وٌوؼسالفٌا. وقد تتعرض بعض الكهوؾ إلى 
فً فرجٌنٌا. ومن المظاهر الناتجة عن المٌاه  ثجسور طبٌعٌة مثل ما حد االنهٌار فٌنتج عنها

الجوفٌة الحفر البالوعٌة التً ٌتكون بعضها بشكل تدرٌجً وبطًء فتكون قلٌلة العمق وذات 
جوانب متوسطة االنحدار، والبعض ٌتكون بشكل سرٌع فتكون ذات جوانب شدٌدة االنحدار 

سطح األرض، لذا تتعرض الطبقات الرقٌقة التً وعمٌقة وواسعة ومعظمها ٌوجد تحت 
تؽطٌها إلى االنخساؾ أو الهبوط فٌنتج عنها أضرار مختلفة وهذا ما حدث فً حدٌقة ونتر 

والذي تسبب فً هدم منزل وحوض سباحة المدٌنة وعدد من  1891بوالٌة فلورٌدا عام 
المنطقة بل البالوعة الثالثة السٌارات الواقفة بالقرب منه، ولم تكن األولى من نوعها فً تلك 

خالل أسبوعٌن، وٌعتقد البعض أن سببها انخفاض منسوب المٌاه الجوفٌة التً كانت ترتكز 
علٌها، وٌتمٌز نظام صرؾ المٌاه فً المناطق البالوعٌة بعدم وجود نظام صرؾ سطحً بل 

ٌة هو عند تنصرؾ المٌاه نحو البالوعات. ومن المشاكل األخرى الناتجة عن المٌاه الجوف
فً طبقات سمٌكة من الرواسب ؼٌر المتماسكة دة وسحب كمٌات كبٌرة من تلك المٌاه الموج

سفل فٌحث ترك فراؼات خالل تلك الرواسب فتتحرك نحو األ إلىفٌإدي سحب المٌاه 
، وهذا ما حدث بمنطقة سان جوان فً كالٌفورنٌا حٌث تسبب انخساؾ فً تلك المواضع

فً المكسٌك فقد  ثم، وكذلك ما حد3حوالً  إلىم انخساؾ 32مستوى  إلىسحب المٌاه 
فً بعض  األرضهبوط إلى حفرت عدة أبار فً منطقة كانت بحٌرة قدٌمة فادى ذلك 

 األولهبوط بعض العمارات بحٌث انطمر الدور  إلىم والذي أدى  7و6بٌن  المواضع ما
 الدور الثانً. إلىوتحول مدخلها 

 ة التً تتضمنها الصخور الجٌرٌة على عمق بضع أمتار والوقد تكون الفجوات الكارستٌ
متعمقة للموضع، وٌحدث فً بعض األحٌان كسر فً  ةٌمكن التعرؾ علٌها أال بدراس

الطبقات الواقعة فوق تلك الفجوة والذي ٌكون ؼٌر واضح فً الطبقات السطحٌة، فعند إقامة 
ى منطقة الضعؾ فتهبط الطبقة زٌادة الضؽط عل إلىأبنٌة فوق تلك المواضع سٌإدي ذلك 

وهذا ما حدث فً أرمٌنٌا  .إلى تدمٌر البناء المقام فوقهاالمكسورة نحو األسفل والتً تإدي 
عمق  إلىعندما كان أحد الفالحٌن ٌقود جراره فوق إحدى الفجوات فهبطت به  1838عام 
دراسة مستفٌضة ألنها تكون صلبة فً  إلىم، وعلٌه تحتاج مناطق الصخور الجٌرٌة 52

 متآكلة من داخلها.  امظهرها أال أنه

 إلىومن نتائج عمل المٌاه الجوفٌة توسٌع الفواصل والشقوق الصخرٌة تدرٌجٌا فتحولها  
الخارج وأخرى مؽلقة فً  إلى، وبعضها مفتوحة ألخرممرات تختلؾ فً سعتها من مكان 

ك الممرات فتتوسع المناطق ذات التكوٌنات الضعٌفة مكونة األعماق، حٌث تنتقل المٌاه عبر تل
 إلىفجوات كبٌرة تربط بٌنها ممرات ضٌقة، وقد تستمر تلك الممرات فً امتدادها 

مجاري األنهار، أو تستمر المٌاه فً الؽور اسفل  إلى أوالمسطحات المائٌة القرٌبة كالبحار 
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هبوطها كلٌا أو  إلىٌها أسس األبنٌة فتإدي األبنٌة فتعمل على إذابة الطبقات التً ترتكز عل
جزئٌا، فتعمل على تدمٌر األبنٌة، حٌث تظهر فً الجهات الهابطة شقوق تكون كبٌرة إذا كان 

 .الهبوط واسعا وعمٌقا

 بشكل الباطنٌة للمٌاه الكٌمائً التؤثٌر فٌها ٌظهر التً األقالٌم فً الكارستٌة األشكال تظهر
 تسمٌة اطلقت وقد األرض سطح من قرٌبة جٌرٌة صخور نم تتكون والتً فٌها واضح

 تسود حٌث ٌوؼسالفٌا فً كارست جزٌرة شبة إلى نسبة هذه األرضٌة األشكال على الكارست
 منطقة مثل العالم من عدٌدة اجزء فً الكارست وتسود أشكال واضح بشكل الظواهر تلك فٌها

 كوبا وؼرب جاماٌكا وفً المكسٌك فً بوكاتان جزٌرة شمال فً وكذلك إسبانٌا فً األندلس
 .أسترالٌا ؼرب ومقاطعة ساوث نٌو مقاطعة وفً أسٌا شرق جنوب وفً

 انكسار وهبوط الطبقات الواقعة فوق فجوات يظهر شكل
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 ممرات وفجوات في الصخور الجيرية يوضحشكل 

 

الصخور الجٌرٌة تتؤثر بالمٌاه الباطنٌة تؤثراً بالؽاً ٌفوق تؤثر بقٌة األنواع ومما الشك فٌه أن 
الصخرٌة األخرى. ومن أحسن المناطق التً درست تكوٌناتها الجٌرٌة دراسة دقٌقة إقلٌم 
كارست بجمهورٌة سلوفٌنٌا، وهو إقلٌم واسع ٌمتد على شكل نطاق كبٌر ٌسٌر موازٌاً  للبحر 

جهات ساحل دالماشٌا، كما ٌمتد هذا اإلقلٌم نحو الشمال لٌضم  اإلدرٌاتً وٌضم معظم
المناطق الشمالٌة الشرقٌة من إٌطالٌا. وٌتمٌز هذا اإلقلٌم بمجموعة من الظاهرات 
الجٌومورفٌة الفرٌدة فً نوعها تكاد ترتبط كلها بما ٌنجم عن عملٌات اإلذابة بفعل المٌاه 

ذ أصبحت تطلق على كل الظاهرات الجٌومورفٌة الباطنٌة. ولكلمة "كارست" داللة خاصة، إ
 المماثلة التً توجد فً مناطق التكوٌنات الجٌرٌة فً أٌة جهة من جهات العالم.

على الرؼم أن الصخور الجٌرٌة صخور واسعة االنتشار  توزيع أقاليم الكارست في العالم:
على سطح األرض، إال أن ظاهرات الكارست الحقٌقة ال تظهر إال فً مناطق محدودة 
باإلضافة إلى منطقتها الرئٌسٌة فً ٌوؼوسالفٌا )السابقة(. إذ تظهر فً إقلٌم األندلس بإسبانٌا، 

مالً من شبه جزٌرة ٌوكوتان بؤمرٌكا وفً شبه جزٌرة المورة بالٌونان، وفً القسم الش
الوسطى، وفً جزٌرة جماٌكا. والقسم الشمالً من بوٌرتورٌكو، وؼربً جزٌرة كٌوبا. كما 
تتمثل ظاهرات الكارست أٌضاً فً السهل الساحلً المطل على الخلٌج األسترالً العظٌم، 

ن الوالٌات وفً اإلقلٌم األوسط من شبه جزٌرة فلورٌدا، وفً مناطق أخرى متفرقة م
المتحدة، كما هً الحال فً فرجٌنٌا، وتنٌسً، وجنوب والٌة إندٌانا، والقسم األوسط من 
ؼرب كنتاكً، وال تظهر بطبٌعة الحال كل الظاهرات الجٌومورفٌة المرتبطة بالكارست فً 

ٌمكن القول بصورة عامة ناطق، إذ قد ٌظهر بعضها فً مناطق دون أخرى، وجمٌع هذه الم
بما ٌنجم عن  ل هذه المناطق ٌرتبط أوثق ارتباطالعام لالنكشاؾ الطبٌعً فً مث أن المظهر

عملٌات اإلذابة من ظاهرات جٌومورفٌه تتمثل فً البالوعات والكهوؾ، واألنفاق الباطنٌة . . 
توجد نفس ظاهرات الكارست ولكن بصورة مخففة  . إلى ؼٌر ذلك من ظاهرات الكارست.

أللب واألبناٌن، وفً المناطق الطباشٌرٌة بإنجلترا أو فرنسا. فً بعض جهات جبال جورا وا
وتتمٌز ظاهرات الكارست فً كل هذه المناطق بؤنها لم تكتمل بعد ولم تتضح معالمها بل 

 مازالت فً طور التكوٌن.
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البد من توافر شروط معٌنة لكً تتكون ظاهرات الكارست  شروط تكون ظاهرات الكارست:
 : جاز هذه الشروط فٌما ٌلًالمثالٌة، وٌمكننا إٌ

 وخاصة األرض سطح من بالقرب للذوبان قابلة صخرٌة تكوٌنات وجود ضرورة : أولا 
 واضح فٌها المفصلً النظام أن ؼٌر عالٌة لٌست مسامٌتها درجة تكون التً الجٌرٌة الصخور

 الماء نفاذ فٌها ٌكون التً المفاصل مناطق فً مركزة فٌها اإلذابة عملٌة ٌجعل مما جٌد بشكل
 فً واضح بشكل األشكال هذه تبدو وكما الصخور جهات بقٌة من سرعة أكثر خاللها الجوفً

 كل خالل من بالجرٌان للماء تسمح والتً مسامٌتها بشدة تتمٌز التً الطباشٌرٌة الصخور
 .متساوٌة بصورة سطحها جهات

ا:  هذا مثل ٌإثر حٌث والمرتفعات الودٌان تكتنفه وعر األرض سطح ٌكون أن البد ثانيا
 للصخور اإلذابة عملٌة بذلك وتزداد تكوٌناته خالل الباطنً الماء سرعة زٌادة فً السطح
 حركتها تكون حٌث المستوٌة األراضً فً الباطنً للماء ٌحدث ما خالؾ على الجٌرٌة
 . بطٌئة خاللها

ا  البد أن تكون هذه الصخور القابلة للذوبان كثٌفة، وكثٌرة الشقوق والمفاصل،  :ثالثا
وٌستحسن أن تكون الطبقات التً تـؤلؾ منها طبقات رقٌقة. وكثٌراً ما كان ٌظن خطؤ من 

 الطبقاتقبل، أن أهم الشروط التً ٌجب أن تتوافر لحدوث ظاهرات الكارست، هو كون 
هذا منفذة للمٌاه. ولكننا نرى أن كانت هذه الصخور مسامٌة ف مٌةالصخرٌة القابلة لإلذابة مسا

ٌعنً أن مٌاه األمطار تتحرك خالل كتلة الصخر كلها، دون أن تتركز على طول خطوط ال 
الكارست لم تكتمل أو  و السبب فً أن ظاهرةمحدودة هً مناطق الشقوق والمفاصل، وهذا ه
، إذ أن، الصخور الطباشٌرٌة صخور كثٌرة تنضج فً المناطق الطباشٌرٌة بإنجلترا وفرنسا

صها الممٌزة أن المٌاه إذا تسربت خاللها تحركت االمسام تحمل قدراً كبٌراً من المٌاه ومن خو
 فً كتلة الصخر كلها وال تتركز على طول مفاصل أو شقوق بحٌث تإدي إلى توسٌعها.

ؼزارة األمطار، كان هذا  ازدادتالبد من سقوط كمٌات كبٌرة من األمطار، وكلما  :رابعا 
تكونها فً األقالٌم  الكارست، ٌندر هرات الكارست. ولهذا نجد أن ظاهرةظا الكتمالمدعاة 
عصراً مطٌراً، تكونت  البالٌستوسٌنالتً شهدت فً  باستثناء مناطق من هذه األقالٌم، الجافة

ة بشبه جزٌرة إبانه معظم ظاهرات الكارست، كما هً الحال فً منطقة التكوٌنات الجٌرٌ
 ٌوكوتان.

تتمٌز أقالٌم الكارست فً شتى  بعض الظاهرات الجيومورفية التي توجد بأقاليم الكارست:
والتباٌن نتٌجة  االختالؾنجد بها بعض  عدٌدة البد أن جٌومورفٌهجهات توزٌعها بظاهرات 

الظروؾ التً تتكون فٌها فً شتى مناطق توزٌعها. وسنحاول أن نوجز بعض  اختالؾ
 والتً نجدها مشتركة ومتشابهة فً أقالٌم الكارست العدٌدة. وانتشارلظاهرات األكثر شٌوعاً ا

وٌتكون هذا النوع من التربة فوق التكوٌنات الجٌرٌة فً جنوب القارة  :أولا: أرض الحمراء
األوروبٌة بصفة خاصة. وهً عبارة عن المواد الصلصالٌة والطٌنٌة )التً ترتفع بها نسبة 

الكالسٌوم واأللومنٌوم( التً تخلفت عن تعرض التكوٌنات الجٌرٌة لعملٌات اإلذابة،  أكاسٌد
التً كانت تحتوٌها بفعل مٌاه األمطار وما ٌندمج بها من ؼاز  الكالسٌوموزوال مادة كربونات 

 التكوٌناتثانً أكسٌد الكربون. وٌدل تراكم مثل هذه التكوٌنات الطٌنٌة الصلصالٌة على أن 
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 ازدادتالتً تخلفت عنها لم تكن نقٌة بل كانت تكثر بها الشوائب الطٌنٌة، وكلما الجٌرٌة 
هذه التربة الحمراء التً تتكون  وتتفاوتنقاوتها قلت مخلفاتها بعد تعرضها لعملٌة اإلذابة. 

فً المناطق المسطحة أو  اكتماالً جنوب فرنسا أو سهل األندلس إلى عدة أقدام، كما أنها أكثر 
 تاماً من سفوح المنحدرات الشدٌدة. اختفاءً ، ولكنها تختفً االنحدارالمتدرجة 

وتكون هذه الظاهرة فً المناطق المتضرسة من التكوٌنات الجٌرٌة  ثانياا: ظاهرة البوجاز:
ٌنمو فوقها ؼطاء نباتً. أن هذه  وهً تلك المناطق التً تختفً منها التربة الحمراء، وال

الصخور والتً تتمٌز بخلوها من أي ؼطاء  الناتئةالظاهرة ال تتكون إال فً المناطق الجٌرٌة 
نباتً، وهً لهذا ٌندر تكونها فً المناطق السهلة األفقٌة الطبقات، إذ تتسرب مٌاه خالل 

اعد على توسٌع شقوق هذه ، فتذٌب قدراً كبٌراً من المواد الجٌرٌة مما ٌسالناتئةالصخور 
الصخور ومفاصلها، وتستمر هذه العملٌة بسرعة وإطراد حتى ال ٌبقى من التكوٌنات الجٌرٌة 

. وتتحكم فً عملٌة اإلذابة التً تإدي كثٌرة التذبذب، ذات سطوح مشرشرهإال كتل منفصلة 
ملها وفً ظاهرة البوجاز هذه، عوامل عدٌدة هً التً تإثر فً سرعة قٌامها بع إلى تكون

، وجود المفاصل لمٌاه األمطارالذي تعمل فٌه، ومن هذه العوامل: درجة إنفاذ الصخر  االتجاه
 ، وجود بعض عقد فً التكوٌنات الجٌرٌة، وكمٌة األمطار.االنفصالوخطوط 

 

التً  - الجٌومورفٌةوهً من أكثر الظاهرات  ثالثاا: ظاهرة البالوعات أو الحفر الغائرة:
. الكارست، إذ ٌكاد ال ٌخلو منها أي إقلٌم من أقالٌم وانتشاراشٌوعاً  الكارست بؤقالٌمتوجد 

وتوجد مثل هذه البالوعات بؤعداد كبٌرة فً مناطق التكوٌنات الجٌرٌة، فقد وجد 
، إندٌانابوالٌة  الكارست ( من دراسته لظاهرة1845مالوت " )األمرٌكً " الجٌومورفولوجً

بالوعة، وعلى هذا  1222ٌل الواحد المربع من األرض ٌبلػ أن عدد هذه البالوعات فً الم
 .بالوعة 3220222قدر مجموعة ما ٌوجد منها بالقسم الجنوبً من هذه الوالٌة بؤكثر من 

وتتفاوت البالوعات تفاوتاً كبٌراً فً مساحتها وعمقها، فقد ال تزٌد مساحة بعضها على بضع 
قدماً، وقد ٌؽور بعضه فً  32، 12ما بٌن ٌاردات مربعة، وقد تصل مساحة بعضها اآلخر 

داخل التكوٌنات الجٌرٌة مائة قدم أو أكثر. ومعظم هذه البالوعات ذات شكل قمعً بحٌث 
وتعمقت فٌها،  -لها فوق سطح األرض. وتزداد ضٌقاً كلما ؼارت  اتساعتصل إلى أقصى 

 ٌشبه األنابٌب.السفلٌة التً تمتد تحت األرض بما  بالمجاريولذا تبدو كؤنها متصلة 
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تتمٌز المناطق التً تـتؤلؾ من طبقات جٌرٌة أفقٌة أو قلٌلة  رابعاا: األودية الباطنية والعمياء:
المٌل، بتعدد البالوعات والحفر الؽائرة التً تعمل على تجمٌع كل المٌاه التً تجري جرٌاناً 

المجاري المائٌة السطحٌة تقرٌباً. وكثٌراً ما  اختفاءسطحٌاً فوق سطح األرض مما ٌإدي إلى 
تؽور مٌاه جدول أو نهر صؽٌر فً بالوعة واحدة من هذه البالوعات فتحول إلى نهر باطنً، 
وقد تؽور فً بعض هذه البالوعات أجزاء من مجرى نهر كبٌر قد ٌصل طولها إلى بعض 

سطحها. ومن أمثلة هذه أمٌال ٌجرٌها النهر فً باطن األرض قبل أن ٌعاود ظهوره فوق 
األنهار: بوالٌة إندٌانا، الذي تجري مٌاهه فً باطن األرض حوالً ثمانٌة أمٌال قبل أن ٌعاود 

الذي ٌبلػ  -القرٌب من مدٌنة ترٌست الٌوؼوسالفٌة  -ظهوره فوق سطح أألرض، ونهر رٌكا 
 مٌالً. 19طول مجراه الؽائص فً باطن األرض أكثر من 

 

: وتتمثل هذه البقاٌا السطحٌة فً بعض لسطحية لعملية النحت بفعل اإلذابةخامساا: البقايا ا
التالل المنعزلة التً تظل مرتفعة عما ٌجاروها من مناطق واطئة، وذلك ألنها تتؤلؾ من 
صخور أكثر مقاومة لعملٌة اإلذابة، وتتخلؾ هذه التالل بعد أن ٌتم "تخفٌض" سطح األرض 

التً تحدث  الجٌومورفٌةلمرحلة األخٌرة من مراحل الدورة فً مناطق الصخور الجٌرٌة فً ا
، وتطلق علٌها أسماء عدٌدة زبالهام ٌوؼوسالفٌافً مثل هذه المناطق. وتعرؾ هذه التالل فً 

 .أخرى فً بقٌة أقالٌم الكارست
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الكهؾ عبارة عن ممر طبٌعً ٌوجد تحت سطح األرض بحٌث ٌخترق  سادساا: الكهوف:
أفقٌاً أو رأسٌاً، كما  امتداداً ه. وقد تمتد هذه الكهوؾ فً باطن األرض مفاصل الصخر وشقوق

قد توجد على مناسٌب عدٌدة وتظهر لها عدة طوابق. وقد تجري فٌها مجار باطنٌة تتشعب فً 
 اتجاهاتتكون خالٌة تماماً من المٌاه. ومما الشك فٌه أن  باطن األرض، كما أنها كثٌراً ما

وجد بالصخور الجٌرٌة هً التً تحدد نمط هذه الكهوؾ والشكل المفاصل والشقوق التً ت
 العام الذي تظهر به.

وإذا تسربت مٌاه جٌرٌة ترتفع بها نسبة أمالح الجٌر المذابة، إلى هذه الكهوؾ فقد تإدي 

سقوؾ هذه الكهوؾ أحٌاناً إلى تكوٌن أعمدة رفٌعة هً التً تعرؾ بالنوازل التً ترسب عند 

ٌة عندما تدخل إلى سقؾ الكهؾ وذلك ألن المٌاه المشبعة بالمادة الجٌر، وتمتد صوب أرضها

وترسب ما تحمله من  الكربونفتفقد جزءاً مما تحوٌه من ؼاز ثانً أكسٌد  هعند تبقى

حتى ٌتكون عمود رقٌق منها. وقد  وامتدادهاكربونات الجٌر على هٌئة بلورات ٌتزاٌد عددها 

للتبخر وترسب مادة  تتعرضوتتراكم على أرضه حٌث  تسقط المٌاه الجٌرٌة من سقؾ الكهؾ

كربونات الكالسٌوم المذابة بها، وتتكون أعمدة أخرى مقابلة للعود المتدلً من سقؾ الكهؾ، 

هً التً تعرؾ بالصواعد وهً تنمو إلى أعلى . وقد ٌتقابل العمودان وٌشتبكان وٌتكون 

ٌري. وهنالك نوع آخر من أعمدة عمود واحد سمٌك هو الذي ٌمكن أن نسمٌه بالعمود الج

بل رأسٌاً،  امتداداً الترسٌب الجٌرٌة التً توجد فً الكهوؾ وال ٌشترط فً نموها أن تمتد 

 على شكل خطوط منحنٌة وتعرؾ مثل هذه األعمدة بالهالٌستاٌت . تنمو نمواً أفقٌاً، أو مائالً 

ٌتضح لنا من دراستنا للمظاهر الجٌومورفٌة  في مناطق الكارست: الجيومورفيةالدورة 
المرتبطة بالكارست، أن المٌاه الباطنٌة هً العامل الرئٌسً فً تشكٌل سطح األرض فً 

دٌفز" أول من وجه األنظار إلى أن سطح  مورٌسمناطق التكوٌنات الجٌرٌة، وقد كان "ولٌام 
حد كبٌر بالدورة العادٌة شبٌهة إلى  جٌومورفٌه ةاألرض فً المناطق الجٌرٌة ٌمر بدور

 مجارٌهاللتعرٌة التً ٌمر بها سطح أألرض فً المناطق التً تشق فٌها األنهار السطحٌة 
فوقه، كما بٌن "دٌفز" أن العملٌة الجٌومورفٌة الرئٌسٌة التً تعمل من أجل هذا الؽرض هً 

 ن اآلتٌتٌن:الدورة الجٌومورفٌة للكارست بإحدى الطرٌقتٌ الكٌماوي. وتبدأعملٌة النحت 
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ٌحدث حركة رافعة فً قشرة األرض تإدي إلى رفع منطقة تـتؤلؾ من طبقات جٌرٌة  -1
 سطح هذه المنطقة فً نفس الوقت لعوامل النحت النهري. وٌتعرضفوق مستوى القاعدة، 

توجد على  حطامٌهمنطقة ما فوق مستوى القاعدة، بحٌث تتؤلؾ من صخور  بارتفاع -2
 رتكز هذه الصخور على طبقات جٌرٌة.سطح األرض مباشرة، وت

وفً كلتا الحالتٌن، تبدأ الدورة الجٌومورفٌة بجرٌان المٌاه جرٌاناً سطحٌاً فوق قشرة األرض، 
. فإذا كانت مختلفتٌنطرٌقتٌن بٌان باطنً ٌتم رجتحول الجرٌان السطحً للمٌاه إلى ولكن 

األرض أو بالقرب منه  تتكون من صخور تظهر على سطح لالرتفاعالمنطقة التً تعرضت 
، فإن أول ما ٌحدث هو تعمٌق المجاري حطامٌهدون أن ترتكز علٌها طبقات صخرٌة 

السطحٌة حتى تصل إلى مستوٌات قاعدتها، ثم ٌتم بعد ذلك توسٌع الشقوق والمفاصل الرأسٌة 
تً ن البالوعات والحفر الؽائرة، الٌوتعمٌقها، وتكو -التً تنتشر فً التكوٌنات الجٌرٌة  -

 ٌتحول عن طرٌقها جزء كبٌر من المٌاه السطحٌة إلى باطن األرض.

ؼٌر قابلة  حطامٌهأما فً المناطق التً تتمٌز بؤن صخورها السطحٌة ال تقبل صخوراً 
ولكنها ترتكز على طبقات  -كطبقات من شرائح الطٌن أو الحجر الرملً  -للذوبان فً الماء 

السطحً إلى الجرٌان الباطنً بطرٌقة معقدة تختلؾ  الجرٌانجٌرٌة، فٌتم تحول المٌاه من 
تماماً عن الطرٌقة السابقة، وخصوصاً إذا كانت الطبقات السطحٌة الحطامٌة عظٌمة السمك. 

مستوٌات  انخفضتوأول ما ٌحدث فً هذه الحالة، هو تعمٌق األنهار المتجددة الشباب )التً 
 بؤودٌةول هذه المجاري إلى ما ٌعرؾ قاعدتها( لمجارٌها خالل التكوٌنات الجٌرٌة، وتتح

، وتتؤلؾ جوانبها من هذه حطامٌهالكارست التً هً عبارة عن أودٌة محفورة فً تكوٌنات 
بٌن  االنتقالٌةالصخور، أما قٌعانها فتتؤلؾ من صخور جٌرٌة، وتمثل هذه األودٌة المرحلة 

مقاً ظهرت البالوعات وع اتساعاً هذه األودٌة  ازدادتالجرٌان السطحً والباطنً. وكلما 
والحفر الؽائرة التً تتضخم وتنتشر فً بطون األودٌة وجوانبها، وٌتحول بعد ذلك جزء كبٌر 

 الجٌومورفولوجًوٌعد  من األنهار التً تجري فً تلك األودٌة إلى مجار سفلٌة.
فً أقالٌم الكارست.  الجٌومورفٌةالٌوؼوسالفً "ٌوفان شفٌٌك" من أحسن الذٌن درسوا الدورة 

وقسم المراحل التطورٌة التً ٌمر بها سطح األرض فً هذه األقالٌم إلى أربع مراحل رئٌسٌة 
 ، ومرحلة الشٌخوخة.حلة النضج، ومرحلة النضج المتؤخرهً: مرحلة الشباب، ومر

وتبدأ مرحلة الشباب فً نظر )شفٌٌك( بجرٌان المٌاه جرٌاناً سطحٌاً فوق صخور جٌرٌة 
الصخور فوق  هذهط أن ٌكون سطحها أعلى من مستوى المٌاه الباطنٌة. وتظهر مثل ٌشتر

قشرة األرض لحركة رافعة، أو إذا أزالت عوامل النحت طبقات  تعرضتسطح البحر، إذا ما 
فً وتبدأ فً هذه المرحلة عملٌة توسٌع الشقوق والمفاصل التً توجد  أخرى كانت تعلوها.

البالوعات وما ٌرتبط بها من ٌقها، وتتكون فً هذه المرحلة تعمالتكوٌنات الجٌرٌة، ثم 
طن األرض ابجزء كبٌر من المٌاه السطحٌة فً  أخرى، كما ٌتسرب جٌومورفٌهظاهرات 

وال تتكون الكهوؾ فً هذه المرحلة، كما أن التصرٌؾ المائً  عن طرٌق هذه البالوعات،
 فٌها. اكتمالهالباطنً ال ٌتم 

فتختفً المجري المائٌة السطحٌة، أو بعض أجزاء منها على األقل، أما فً مرحلة النضج، 
الباطنٌة فً  المائٌةكما ٌصل التصرٌؾ المائً الباطنً إلى أوج عنفوانه، وتنشط المجاري 

النحت، وتتكون فً جوؾ األرض، شبكة معقدة من الكهوؾ والمؽارات التً تزداد أحجامها 
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فً مرحلة النضج تصل إلى  الكارست ظاهرة، أن وٌمكن القول بصفة عامة زٌادة تدرٌجٌة.
والبلوغ، وتقتصر المٌاه التً تجري فوق سطح األرض على  االكتمالمن  العظمىنهاٌتها 

، التً عمٌاءبضعة أنهار صؽٌرة تنصرؾ مٌاهها إلى بالوعات عمٌقة، وعلى بعض األودٌة ال
 قد تمتلئ بالمٌاه عقب فترات األمطار الؽزٌرة الفجائٌة.

وتالشً معظم الظاهرات التً تكونت فً  انهٌارثل مرحلة النضج المتؤخر بداٌة وتم
 - الكارستالمرحلتٌن السابقتٌن، إذ تنهار بعض أجزاء من سقوؾ الكهوؾ وتتكون نوافذ 

، كما تظهر فوق سطح األرض بعض التالل اتساعاً وتزداد هذه النوافذ  -التً سبق وصفها 
 النحتعملٌات  وباطرادالسطحٌة وتخفٌضها،  التكوٌنات عن إذابةالمنعزلة التً تتخلؾ 

، حتى تتهدم وتنهار، وتنكشؾ المجاري السفلٌة السطحً، ترق سقوؾ الكهوؾ شٌئاً فشٌئاً 
مرحلة الشٌخوخة بتحول المجاري المائٌة الباطنٌة مرة أخرى إلى مجار  تماماً. وتتمٌز

ر فوق سطح األرض إال بعض التالل سطحٌة بعد أن تتالشى الكهوؾ وتتم إزالتها، وال تظه
المنعزلة التً تعتبر بمثابة البقاٌا التً تخلفت عن التكوٌنات الجٌرٌة التً مرت علٌها دورة 

 الجٌومورفٌة. الكارست

ومما ٌجدر ذكره هنا، أن المقصود من مراحل دورة الكارست هو توضٌح الصورة العامة 
نات الجٌرٌة، فً كل مرحلة من مراحل التً ٌظهر علٌها سطح األرض فً مناطق التكوٌ

الدورة، وكما سبق أن ذكرنا عند الكالم عن دورة التعرٌة النهرٌة من أن بعض األنهار قد 
بعض  شٌخوخة فً آن واحد، ٌمكن القول بإنتظهر فٌها خصائص الشباب والنضج وال

ها مناطق الكارست كذلك تتمثل فً خصائص كل مرحلة من المراحل األربع التً وضح
، أن مراحل دورة دائما"شفٌٌك". ومن األمور األخرى التً ٌجب أن نضعها فً أذهاننا 

الكارست األربع مراحل متشابكة ومتداخلة بحٌث ال ٌمكن فً الواقع فصل إحداها عن 
 ٌة النهرٌة الثالث.عراألخرى، مثلها فً هذا كمثل مراحل دورة الت

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

 المراجع : 

 محمد:  انمؤنف األرضيت، األشكال جيومورفونوجيت كتاب :انكتاب انمعتمد نهذه انمحاضزة

 .محسوب صبزي

 الكتب المساعدة :

 سالمة  رمضان حسن: المؤلف الجيومورفولوجيا، أصول كتاب -1
خلف حسين علي ، انمؤنف : عهم شكم األرض انتطبيقي -انتطبيقيت كتاب انجيومورفونوجيا  -2

 الدليمي.  

 عهي حسين خهف:  انمؤنف تطبيقيت، عمهيت جيومورفونوجيت دراست األرضيت انتضاريس -3

 .  اندنيمي

 

 


