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 االنجراف الكتلي والمخاطر المتعلقة به
 تمهيد  

صييناعي  و طبيعي   أسييبا هي عملي  جيولوجي  تنتج عن عدة  األرضييي االنجراف الكتلي أو االنهيارات 
واالنزالق  .متى ما توفرت العوامل المسبب  لذلك على المنحدراتلبا اغمن الكوارث البيئي  والتي تحدث  وتعتبر

يني  واالنزالقات الط متباعدة،ان يتخذ الشيييكل الئجائي او على مراحل او على فترات  إماأو االنهيار  األرضيييي
 ألرواحاالتي تسييييب  الكمير من الخسييييائر الئادح  في  األرضييييي لالنهيارات  أشييييكالواالنهيارات الصييييخري  هي 

مكاني جهود االستغالل  أمامعقب  كبيرة  ت وتعتبروالمنشآ  االستممار لمناطق االنهيارات. وا 
تجمد  األمطار،تشييييييبة منطق  االنهيار بالماة نتيج  تسيييييياقط  أهمهاومن  أسييييييبا تحدث االنهيارات لعدة 

ن او االهتزازات بئعل الزالزل او البراكي االنحدار،وعامل  األرضيييييييي الجاذبي   والتجوي ،التعري  ،وذوبان الجليد 
التنقيي  والتعدين وعمليات شييييييييييييييق الطرق في المناطق الجبلي  او ذات  وأعميالعملييات التئجير الصيييييييييييييينياعيي  
ج  نتي األرضيييييييييييييي انزالق الترب  واالنهيارات  عملياتتزداد  .األخرى اإلنشيييييييييييييائي المنحدرات او االسيييييييييييييتممارات 
 .لئترات زمني  طويل  األمطارالعواصف المطري  وتساقط 

 كل رضمما يع المنحدر أسئل نحو الراس  او الصخر من كتل  تتحرك عندما تبدأ الرئيسي  المشكل  إن
 يضة ال الكتلي االنجراف إن بسرع . المواد هذه تتحرك عندما خصوصا التدمير، خطر إلى طريقها في شية
 وخطوط حيالصيي والصييرف المياه وأنابي  النقل وشييبكات األبني  يهدد أيضييا ولكن خطر في فقط البشيير حياة

 لحالا بطبيع  أنها إال وخيم ، عواق  لها الكبير المقياس ذات الكتلي االنجراف حوادث أن رغم. الكهرباة
 يرجة يرةخط ما نوعا تكون تراكمي  تأميرات لها صغير مقياس على حركات هي شييوعا األكمر ومعظمها نادرة
 النجرافا أضييييييرار تقدر لوحدها المتحدة الواليات في الممال، سييييييبيل على. بكمرة تحدث أنها حقيق  إلى ذلك

 االنجراف قصييييد غير عن البشيييير يحئز ما غالبا. سيييينويا قتيل 35 الى 53و دوالر مليار 5.3 بحدود الكتلي
 وحصاد ناةالب ألغراض الجبال سئوح من المواد قلة ان الممال، سبيل على الروتيني، النشاط خالل من الكتلي

 المنحدرات اسيييييتقرار زعزع  إلى تميل نشييييياطات هي المنحدرة األراضيييييي على المحاصييييييل وزراع  األخشيييييا 
 هو كتليال االنجراف وحوادث البشيييير  النشيييياط بين التداخل على ممال أفضييييل ربما. الكتلي االنجراف وتطلق
 .السريع  الطرق وصيان  إنشاة
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  اإلطالقالمنحدرات وميكانيكية  استقرار
المنحدرات هو شدة االنحدار والذ  يمكن ان يمتد من  لى استقرارعل الرئيسي  المؤمرة العوام أحدان 

صخرة يخلق قوة  أل  األرضي ( يوضح كيف ان سح  الجاذبي  1تقريبا الى عمود  تماما. ان شكل ) أفقي
 األسئل عموديا نحو بأكمله)انحداره صئر( يوجه وزن الصخرة  أفقيسطح  ندعوها الوزن. هنا نالحظ انه على

سطح مائل سوف يعمل جزة من قوة  على أخرى،جاعال الحرك  بسب  الجاذبي  لوحدها غير ممكن . من جه  
ة سطح منحدر فان بعض من وزن الصخر  لمنحدر. هذا يعني انه علىلالجاذبي  والتي هي مابت  بشكل مواز  

كذلك الحال بالنسب  لمكون الجاذبي  الذ  يعمل موازيا للمنحدر والذ   االنحدار،المنحدر كلما ازداد  أسئله يوج
 المنحدر. أسئلللصخرة ان يوجه نحو  أكمربالمقابل يسمح لوزن 

 
بسب  الجاذبي . على سئح جبل  األسئل( )االنحدار صئر( جمية وزن الصخرة يوجه نحو A) أفقي ( على تضاريس 1شكل )

(B( جزة من قوة الجاذبي  تعمل موازي  للمنحدر. على منحدر شديد االنحدار )C اغل  وزن صخرة يوجه نحو )المنحدر  أسئل
 لمسكها في مكانها. أكبرمما يتطل  احتكاك 

منحدر على الرغم من قوة  أ اس  والصخور يمكن ان تبقى مابت  على و ان حبيبات الر  من المعلوم       
يمكنك  (.1)في مكانها كما موضح في شكل  إبقاةهاالجاذبي . سب  هذا هو قوة االحتكاك التي تعمل على 

هذا لنئسك من خالل وضة كتل  من الخش  على لوح ومن مم رفة احدى نهايات اللوح تدريجيا حتى  إمبات
ي  في اتجاه المنحدر يستمر باالزدياد حتى يتغل  في عنصر الجاذب أنتبدأ الكتل  باالنزالق. ما يحدث هو 
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قى منحدر حيث تب أ الكتل  باالنزالق. نئس الشية يحدث على  تبدأالنهاي  على مقاوم  االحتكاك حيث 
ندها من قوة االحتكاك ع أعظمالرواس  والصخور مابت  في مكانها حتى تصبح قوة الجاذبي  نتيج  شية ما 

 في السقوط الصخر  او بشكل بطية جدا وغير محسوس للعين البشري . تحدث الحرك  بسرع  كما
اس  نحن بحاج  الى در  الكتلي،المنحدرات واحتمالي  حدوث االنجراف  لكي نئهم وبشكل جيد استقرار       

تضمن ت االنحدار،شدة  إلى إضاف منحدر. ال لى قوى الجاذبي  واالحتكاك علىالعوامل المختلئ  التي تؤمر ع
وكمي  الغطاة الصخر . نحتاج  الجليد،وجود الماة او  لالنحدار،هذه العوامل نوع الصخر او الراس  المكون 

 مليات اووالتي هي ع والمهندسين،بالنسب  للجيولوجيين  اإلطالقان نستكشف ماذا تعني ميكانيكي   أيضا
كتلي على مسببات االنجراف ال األممل بي . من الجاذ تأميرمنحدر / او تزيد الحوادث تقلل قوة االحتكاك على 

 الشديدة وحرائق الغابات التي تزيل الغطاة النباتي. األمطار الزالزل،هي 
 طبيعة مادة المنحدر  .1

حيث  ،ن تشكل منحدرات صخري  مستقرةبعض الصخور بطبيعتها قوي  جدا ومتجانس  وقادرة على ا        
السنين. على العكس من ذلك نرى ان الطبقات المتعاقب  من يمكن أن تشكل جدران عمودي  تبقى تقريبا ألالف 

اريتها مختلئ  من المعادن التي تختلف كميرا في مقاومتها واستقر  أنواعمؤلئ  من  يمكن ان تكونالصخور الرسوبي  
مشابه  أميرتن الصخور الضعيئ  والقوي  نسبيا تخلق لمقاوم  التجوي . ان تجوي  تلك الطبقات المتعاقب  م

 لخطى السلم على المنحدر بدال من وجه جرف صخر  كتلي واحد.

من هذين الممالين نرى ان المحافظ  على جرف صخر  عمود  تقريبا يحتاج مادة ذات مقاوم  احتكاك        
جوي . اعتمادا على محتوى الماة وحجم داخلي عالي كالصخور المتجانس  المحتوي  على معادن مقاوم  للت

نها بزاوي  الرقاد. و درج . الجيولوجيون يدع 53على من ال تشكل المواد الرخوة منحدرات ا الراس ،وشكل حبيب  
ولذلك تكون قادرة على المحافظ  على منحدرات  أكبرالشظايا ذات الزوايا الكبيرة تولد قوى احتكاك  عموما،
الرواس  المحتوي  على كميات كبيرة من المياه  التكوين،زوايا مدورة. من حيث حدة من شظايا ذات  أكمر

 تتصرف كمادة لدن . نهاألاستقرارا  األقلوالمعادن الطيني  تميل لتكوين المنحدرات 
تضعئها بشكل واضح. على سبيل  متورقهتحتو  على مظاهر مستوي  او ما عادة  األرضي ان المادة         
ي خصائص تممل تغير ف أفقي هي سطوح الرسوبي  على مستويات تطبق و تحتو  الرواس  والصخور  الممال،

المادة الرسوبي  تميل لتنئصل او تنكسر بموازاة تلك  أننالحظ هنا  أنالراس  خالل الترسي . من المهم 
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دوع او على صمما يجعلها مناطق ضعف تسب  االنجراف الكتلي. ان جمية الصخور تقريبا تحتو   األسطح
به موجودة حتى في الرواس  ش عالمتلك الم أحياناشقوق تممل كسور مستوي  او فتحات في جسم الصخرة. 

المتماسك . على غرار مستويات التطبق, يمكن لكتل الصخور ان تنزلق على طول اسطح الصدوع والكسور 
مكن جودة عادة في الصخور المتحول  يمو هي مستويات التورق والتي  أخيرا،التي تميل بنئس اتجاه المنحدر. 

 ان تعمل كأسطح انزالق بنئس طريق  مستويات التطبق والكسور والصدوع.
 Over steepened slopesالمنحدرات شديدة االنحدار  .2
ل باتجاه المنحدر والذ  في المقاب أكبرعلى سئوح الجبال شديدة االنحدار يكون عمل عنصر الجاذبي         

ن ان تغير يمك طبيعي ،سواة كانت طبيعي  او غير  الطرق،يزيد من احتمالي  االنجراف الكتلي. هناك عدد من 
نشاط يزيد االنحدار فجأة ويقود الى انجراف كتلي يمكن  أ . لذلك مئاجئبشكل  ة االنحدار لمنحدر معينشد

 شيوعا واالهم جيولوجيا هي قطة الجزة األكمرا مطلقات االنجراف الكتلي . ربمإطالقان يعتبر ميكانيكي  
 كما موضح األنهار( بسب  الهجرة الطبيعي  لقنوات  cutbanks)يدعى قطة الضئاف  األنهارالسئلي لضئاف 

قناة نهري  وتقطة الجزة السئلي من ضئافها تخلق شرف  غير مستقرة بشكل  أ (. عندما تهاجر 5في شكل )
 كبير والتي حتما سوف تسقط او تنزلق نحو القناة. 

 
 .األنهار( القطة السئلي لضئاف (Aالمنحدرات.  وغير الطبيعي  ان تزعزع استقرار(  يمكن للعمليات الطبيعي  5شكل )

(B)   على التضاريس الجبلي  واألبني تشييد الطرق السريع 
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يقود النشاط البشر  الى منحدرات شديدة االنحدار ومشاكل انجراف كتلي  الطبيعي ،الى العمليات  إضاف        
ات. مما ومواقف السيار  األبني  الطرق، إلنشاةتكون مطلوب   المستوي  األسطحان  الممال،مكلئ . على سبيل 

( من اجل خلق سطح مستو. هذا يضعف المنحدر بشكل 5شكل )يعني يج  قلة المواد من سئوح الجبل 
 واضح ويزيد من احتمالي  االنجراف الكتلي بشكل كبير. 

 Water contentمحتوى الماء  .3
النئاذة والذ  يزعزع توازن  األرضي الماة الى المادة  إضاف شائة هو  أخرهناك مطلق انجراف كتلي         

على فراغات كالمسامات بين الحبيبات. في حال   األرضي منحدر. تحتو  المواد  أ القوى الموجود على 
ين فان التجاذ  الكهربائي ب المسامات،عندما يتشكل غشاة رقيق من المياه داخل  المتماسك ،الرواس  غير 

سوف يجعل الراس  اقوى. هذا بالمقابل سوف يقو  المنحدر. من جزيئ  الماة وحبيب  المعدن )قوة االلتصاق( 
للماة على زعزع  استقرار  اإلضافيالمسامات مشبع  عندئذ سوف يميل الوزن  أصبحت إذا أخرى،ناحي  

 . لذلكعفأضقوى االحتكاك بين الحبيبات وبالتالي تصبح المادة من المنحدر. هنا سوف يقلل الماة الزائد 
 حدر. ويقلل االحتكاك باتجاه المن رمنحدر بسب  انه يزيد من وزن المنحد أ  ل من استقراريمكن للماة ان يقل

 Climate and vegetationالمناخ والغطاء النباتي  .4
كما  ج،والملو  األمطارتتساقط  وأينالمنحدرات كونه يحدد متى  ر المناخ عامال مهما في استقراريعتب

بقات تحت الى الط األمطاريحدد نوع الغطاة النباتي الذ  يكسو المنحدرات والذ  يؤمر بدوره على ترشح مياه 
المناخات الرطب  تتميز بانها تمتلك كميات مابت  نسبيا من الساقط المطر  طوال  الممال،السطحي . على سبيل 

النباتات  المنحدرات حيث تساعد جذور ل لتعزيز استقرارالى حد ما ويميالسن . هذا يدعم الغطاة النباتي الكميف 
 معا. الرخوةعلى ربط حبيبات الرواس  

 ألمطارايكون توزية الغطاة النباتي متنامرا على المنحدرات بسب  كمي  ففي المناخات الجاف  الدافئ   أما   
ا. يمكن ان تكون شديدة الى حد معندما تحدث  إنها إال األقاليم،نادرة في هذه  األمطارالقليل  نسبيا. رغم ان 

 .المنحدر أسئلباتجاه  أسهل الرخوةالشديدة مة الغطاة النباتي المتنامر يجعالن حرك  المواد  األمطار
 الزالزل والنشاط البركاني  .5
 إطالقيكي  شائة لميكان أخرالمتصاحب  مة الزالزل واالنئجارات البركاني  هي نوع  األرضي ان االهتزازات       

 تنتقل على السطح بشكل موجات زلزالي  تقلل من القوى االحتكاكي  األرضي االنجراف الكتلي. هذه االهتزازات 
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واد مان هذه الموجات الزلزالي  تسب  تمية ال أيضاالمنحدر. نالحظ  المنحدر وتقود الى فشل استقرار ضمن مادة
 لي.المنحدر ويطلق االنجراف الكت السطحي  وهذا يزعزع استقرار

 إذاب بيمكن للنشاط البركاني ان يطلق التدفقات الطيني  عندما تقوم الحمم  الزلزالي ،الى الموجات  إضاف      
خور وحدوث الص إضعافالجليد المتراكم على قمم البراكين. كذلك يمكن للغازات والموائة ان يكون لها دورا في 

 انهيار للمنحدرات.
 البيئية وتأثيراتها مخاطر االنجراف الكتلي أنواع

تمد فهي تساعد في تشكيل البيئ  التي نع األرضتلع  عمليات االنجراف الكتلي دورا مهما في بيئ  
والجسور  األبني كعليها نحن البشر. كذلك تشكل هذه العمليات خطرا حقيقيا على سالم  البشر والبنى التحتي  

 األسئلنحو  ي األرضوالطرق السريع . لذا يعد االنجراف الكتلي مشكل  كونه يتضمن حرك  كتل كبيرة من المواد 
 لمجتمة،لفهي تزيل وتحطم وتدفن كل شية في طريقها. ولكون االنجراف الكتلي يممل مشكل  خطيرة ومكلئ  

المواد  يات لتقليل الخطر المتصاح  مة حرك  تلكابتكر الجيولوجيون والمهندسون تقنيات مختلئ  واستراتيج
ان تقليل  مال،الم. هذه الطرق والتقنيات تعتمد بشكل كبير على نوع االنجراف الكتلي. على سبيل األرضي 
السقوط الحر للصخور من جرف صخر  يتطل  طريقه مختلئ  تماما عن تلك المستخدم  لمنة الرواس   تأميرات

المنحدر. ان العلماة والمهندسون الذين يدرسون االنجراف الكتلي  أسئل  من التدفق نحو ناعم  الحبيبات والرطب
انه وبسب  عدد  إال الكتلي،المختلئ  لالنجراف  األنواعوجدوا انه من المهم تصنيف  تأميراتهويحاولون تخئيف 

 أنواعجمية  موحد يصنف ال يوجد هناك نظام تصنيف الكتلي،المتغيرات التي تنطو  عليها عمليات االنجراف 
 االنجراف الكتلي.

ك سقوط نوع الحرك  ونعني بذل أساسولتبسيط الموضوع سوف نقوم بتصنيف االنجراف الكتلي على          
Fall انزالق ,Slide تدفق ,Flow  وزحفCreep كما يوحي االسم يتضمن السقوط سقوط المادة بشكل حر .
من في حين يتض السطح،المنحدر بموازاة  أسئلن حرك  المادة نحو االنزالق فيتضم أماجرف صخر .  أ من 
من الحرك  هو الزحف والذ  يشير الى الحرك  البطيئ   األخيرحرك  المادة على شكل مائة لزج. النوع  تدفقال

 المالم  الرئيسي  لمواد المنحدر واألنواعغير المحسوس  للمادة الرخوة )ترب  او حطام(. من خالل نوع الحرك  
 (.5ونعني بها الصخور والترب  والطين نحصل على نظام تصنيف مبسط موضح في شكل )
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من الحرك  والمواد )على سبيل الممال سقوط الطين او  األنواعنالحظ عدم ذكر بعض  أدناهفي الشكل        
 Slumpهناك عملي  شائع  جدا تدعى الهطول  أخيرا .ابدأنادرة او ال تحدث  إنها إماتدفق الصخر( وهذا بسب  

 غير مذكورة في هذا التصنيف كونها عملي  هجين  تتضمن حركتي انزالق وجريان.

 
 المنحدر ونوع المادة المكون  للمنحدر أسئل( تصنيف االنجراف الكتلي اعتمادا على نوع الحرك  5شكل )

 Fallsالسقوط  .1
يدعى السقوط الصخر   (،4خالل الهواة. كما مبين في شكل ) األرضي السقوط هو حرك  سريع  للمواد       
حيث تتضمن انئصال لوح او كتل  صخري  عن جدار صخر  حاد. وهي تنتج عن  topplesباالنقال   أحيانا

تجمة توجودة في الكسور والشقوق. المتكررة للمياه الم واإلذاب المتضمن  عملي  االنجماد  الئيزيائي التجوي  
  .Talusالمنحدر ومة مرور الزمن على شكل كوم  تدعى التالوس  أسئلالصخور الساقط  عند 

عملي  جيولوجي  مهم  تساعد في توسية الوديان وجعل  أيضايعد السقوط الصخر  خطرا واضحا ولكنه 
الجزة  ألنهاراتساقط الترب  وتساقط الحطام شائعان في مناطق حيث تقطة  ارتئاعا. ان أوطأالسالسل الجبلي  

 السئلي من ضئافها المؤلئ  من مواد غير متماسك .
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 ( السقوط الصخر 4شكل )

 slidesاالنزالقات  .5
الكسور و  يحدث االنزالق عندما تتحرك مادة بطريق  انزالقي  على بعض انطق  الضعف كمستويات التطبق

خور )خليط من ص والصدوع ومستويات التورق. ان االنزالقات التي تتضمن كتل من صخور او ترب  او حطام
 أكمر( من المرجح 3انزالقات صخري  او ترب  او حطام على التوالي. كما موضح في شكل )بوترب ( يشار لها 

تحرك ت الصخور،حدوث االنزالق عندما تميل مستويات الضعف بنئس اتجاه ميل المنحدر. في حال  انزالق 
ة في انزالق الترب  وانزالق الحطام فتتحرك الماد أماالمنحدر كوحدة واحدة.  أسئلنحو  أكمركتل  كبيرة واحدة او 
 المنحدر. أسئلككتل  مختلط  نحو 

 
 ( انزالق ترب  او حطام Bانزالق صخر  ) (A)( 3شكل )
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ل نئاذي  طبق  اق ئاذة كالرمل او الحجر الرمليطبق  نتعلو ان احتمالي  االنزالق تكون عالي  في مناطق حيث 
على  5551(. هناك ممال مؤسف للمخاطر المتصاحب  مة االنزالقات حدث في 3Bكالطئل او الطين شكل )

عندما دفن انزالق حطام هائل قري  كوين ساكون  شخص 1155من  أكمر هلك حيث الئلبين،جزيرة اليتي في 
كلم وبسرع   5.3. لقد انتقلت مواد االنزالق الى مساف  رالتي بنيت في واد  عند قاعدة سئح جبل شديد االنحدا

 4شديدة على غير العادة استمرت  أمطاركانت فترات من  اإلطالقواستنتج ان ميكانيكي   ساع .كلم/ 151
 .أيام

 Slumpالهطول  .5
تماسك  مفي مادة غير  تدفقحيث يحدث كل من االنزالق والان الهطول هو شكل معقد لالنجراف الكتلي  
 ه( نرى انه في الجزة العلو  من الهطول تنزلق المادة على طول منحني شكل1ترب  وحطام(. من شكل ) )مواد

تصبح المادة المخلخل   أينوالتي تحدد  scarpيشبه الملعق . عند قم  الهطول هناك منحني وندبه مميزة تدعى 
 إلبهاماكيف يتطور انتئاخ بارز عند قاعدة الهطول يدعى  أيضامنئصل  عن المادة غير المخلخل . نالحظ 

toe.  بهاماإلتميل الكتل  المنتئخ  قر   عالي،لكون الهطول يحدث في مواد غير متماسك  مة محتوى ماة 
  حيث حالما يحدث من الصع إشكالي . يممل الهطول تظما او غير منمظهرا مختلط األرضبالتدفق معطيتا 

لكي يتم تنظيف الحطام من الطرق او مواقة البناة. هنا  اإلبهام أزيل إذاخصوصا  إضافي حركات  أ منة 
صبح الكتل  ت اإلبهام،المواد بعيدا عن  إخالةة المنزلق . لذلك عندما يتم تساعد فعال في دعم الماد اإلبهامكتل  

 المنحدر.  أسئلباتجاه  أكمرعند القم  وترسل مواد  إضافيمزعزع  ويتحئز هطول 

 
 ( الهطول1شكل )
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 Flowالتدفق  .4
عمل لسئوح الجبال بتجمية مياه كافيه ت المغطي  الرخوةيحدث التدفق عندما تقوم المادة غير المتماسيك  

المنحدر.  سييييئلأوتحويلها الى ما يشييييبه المائة يبدأ بالتدفق نحو  األرضييييي على تقليل االحتكاك الداخلي للمادة 
 ألكمراكمي  المياه وشدة انحدار المنحدر. ربما النوع  المادة،ان السرع  التي تتحرك بها المادة تعتمد على نوع 

من  األغل والذ  يتألف على  mudflowف الكتلي المتضييييييييييييييمن التيدفق هو التدفق الطيني شيييييييييييييييوعيا لالنجرا
ر الكميات المنحدر. في التدفقات الطيني  قد تتغي أسئلرواسي  ناعم  الحبيبات ومياه كافيه تجعله يتدفق نحو 

ينما البعض ب ا،جدبحيث تجعل البعض لزجا جدا وحرك  المادة بطيئ   كبير،النسييييبي  للرواسيييي  والمياه بشييييكل 
الوعرة حيث  ياألراضاس . تتكون التدفقات الطيني  في و العكرة المحمل  بالر  األنهارميوع  ويشبه  أكمر اآلخر

قطرات المطر  تأمير أمامالغطاة النباتي متنامرا بسب  المناخ الجاف. يوفر الغطاة النباتي المتنامر حماي  اقل 
تحمل معها كميات كبيرة من الرواسييييي  الناعم  مما يعرض المنحدر  الشيييييديدة ان لألمطارالمتسييييياقط  ويمكن 

 الى خطر التدفقات الطيني .
ان الئرق الرئيسي هو في الحجم الحبيبي حيث  إالمشابه للتدفق الطيني  debris flowان تدفق الحطام       

 (. 7كل )ش وأشجاركبيره يحتو  تدفق الحطام على حبيبات تمتد في الحجم من الطين الى الرمل الى جالميد 

 
 (  تدفقات حطام7شكل )
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مقطة كبير من سئح جبل غير  Earth flowيتضمن تدفق الترب   الحطام،بخالف تدفقات الطين او 
(. عموما تدفقات الترب  تكون شائع  على 3تماسكا شكل ) وأكمرالمنحدر ككتل  لزج   أسئلمستقر يتدفق نحو 

بالطين وغطاة نباتي كميف حيث تساعد جذور النباتات على ربط الحبيبات مة منحدرات مبطن  برواس  غني  
 بعضها وبهذا تقلل من احتمالي  حدوث تدفق طيني.

 
 هكتار من المراعي 1.3( تدفق ترب  في والي  كولورادو دمر 3شكل )

 creepالزحف  .3
المنحدر.  لأسئهو عملي  بطيئ  حيث يسب  التمدد واالنكماش المتكرر حرك  المواد غير المتماسك  نحو 

المتماسك . يتمدد الماة عندما  احدى طرق الزحف هي بسب  االنجماد والذوبان للماة داخل مسامات المواد غير
حجم الراس . يحدث التمدد واالنكماش جمد مما يؤد  الى زيادة حجم الراس  الكلي. عندما يذو  الجليد يقل ي

بات الطين الماة حبي تأخذنتيج  الترطي  والتجئيف الدور  للمواد الغني  بالطين. خالل الئترات الرطب   أيضا
ى التمدد واالنكماش المتكرر عل تأميروعندما تجف المادة سوف تنكمش. ان  للمادة،مسبب  تمدد الحجم الكلي 
ديا عمو  األعلى( , حيث نالحظ انه خالل التمدد تتحرك الحبيب  نحو 9ضح في شكل )المادة غير المتماسك  مو 

 أنلى , مة الزمن هذا يؤد  ااألسئلعلى المنحدر, بينما في دور االنكماش تقوم الجاذبي  بسح  الحبيب  نحو 
تحرك تسوف  السطح،الحبيبات طريقا متعرجا نحو اسئل المنحدر. لكون الحرك  تحدث بالقر  من  تأخذ

الحبيبات بسرع مختلئ  ضمن مقطة الراس . ان سرع  الزحف في المواد الرخوة يعتمد على عدة عوامل منها 
شدة انحدار المنحدر ووجود  الجئاف،عدد دورات االنجماد/الذوبان او الرطوب / الراس ،الطين في  الماة،كمي  

 النباتات ذات الجذور العميق .
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 ( الزحف9شكل )

 Snow Avalanchesاالنهيارات الملجي   .1
في  .يشار له باالنهيار الملجي عندما يتضمن االنجراف الكتلي الملج بدال عن الصخور او الرواس 

ازداد بشكل واضح عدد الضحايا وتضرر الممتلكات نتيج  لتوسة المنتجعات الجبلي  التي  األخيرةالسنوات 
غالبا  طالقهاإالشتوي . ان االنهيارات الملجي  التي يلع  البشر دورا في توفر الراح  واالستجمام لمحبي الرياض  

  فوق الملج والذ  بدوره يتغل  على المقاوم  االحتكاكي إضافيما تحدث عندما يقوم المتزلجون بتوفير مقل 
الذين  اصاألشخكلم/ساع . ان  155على طول الطبق  الملجي  الضعيئ . تبلغ سرع  االنهيارات الملجي  بحدود 

بالتالي يغطسون و  اإلنساناقل من كماف  جسم  كمافتهفي مائة متحرك  أنئسهميحتجزون في هكذا انهيار يجدون 
 في هذا الملج المتدفق.

 Subsidenceاالنخساف  .7
(. 15) شييكل السييطحنتيج  النغالق المسييامات داخل المواد تحت  األرض هطول لسييطحهو حصييول 

 أشيييييييييييكاللذا فنيا ال يممل شيييييييييييكل من  منحدر،يحدث عموديا وال يتطل   األرضانخسييييييييييياف  أنلكون 
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سيييب  شيييمول هذا الئصيييل على االنخسييياف هو بسيييب  انه يتضيييمن حرك  المواد  إناالنجراف الكتلي. 
االنخسيييييياف هو في  إلىاسيييييتجاب  للجاذبي . ان انغالق المسيييييامات الذ  يقود  األسيييييئلنحو  األرضيييييي 

 طه العمود الصخر . النهاي  متعلق بالضغط الذ  يسل

 
 ( انخساف ارضي15شكل )

 Collapseاالنهيار  .3
يحدث عادة في مناطق تكون فيها المواد تحت السطحي  حاوي   مئاجئهو انخساف ارضي سرية او 

على مسامات كبيرة الحجم. ان التكهئات تحت السطح يمكن ان تتكون نتيج  انتشار المياه الجوفي  خالل 
او استنزاف الصهارة من حجرة الصهارة او التعدين تحت السطح. ان الغالبي  العظمى صخور قابل  للذوبان 

ممتلئ   ة. عندما تكون هذه الكهوفالصخور الجيري  ببط بإذاب من الكهوف تتكون عندما تقوم المياه الجوفي  
جدران ان ف وال. حالما تختئي المياه يج  على السقو األعلىستقوم المياه بدعم وزن الصخور في  بالمياه،

عئها تض أنسقوف الكهوف الى  بإذاب المترشح   األمطار. عالوة على ذلك تستمر مياه تتحمل الوزن كامال
للبالوعات  المئاجئ(. ان االنهيار 11شكل ) Sinkholesمكون  ما يدعوه الجيولوجيون بالبالوعات  فجأةلتنهار 

يكون مشكل  واسع  االنتشار وخطيرة في مناطق مبطن  بحجر جير  قابل للذوبان كما هو الحال في  يمكن ان
 .أمريكاواليتي فلوريدا وكنتاكي في 
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 لبالوع  مئاجئ( انهيار 11شكل )

 منع االنجراف الكتلي 
را. من بين اسييييييييتقرا يمكن تجن  االنجرافات الكتلي  من خالل توظيف التقنيات الهندسييييييييي  لجعل المنحدر اكمر

 هذه التقنيات هي:
 يمكن تغطي  او رش المنحدرات الشديدة بالخرسان  او بشبك  سلكي  لمنة تساقط الصخور. -1
 لتحقيق استقرار المنحدر. إسناديمكن بناة جدران  -5
 يمكن عندها استخدام مسامير صخري . متصدع ،كان المنحدر مؤلف من صخور  إذا -5
)احتمالي   سييييائلوج المياه وتجن  تزايد ضييييغط التصيييريف للمياه داخل المنحدر لتسييييهيل خر  أنابي  إدخال -4

 الماة. إضاف حدوث التمية( او زيادة الوزن نتيج  
 يمكن ان تدرج لحين الوصول الى زاوي  الرقاد. راالنحداالمنحدرات شديدة  -3
 يت الترب .والغطاة النباتي على المنحدرات الجرداة لتمب األشجارزراع   -1
 
 


