
 2012جامعة تكریت   -كلیة العلوم   –المؤتمر العلمي الثاني 

193 
 

 ستقراریة المنحدرات الصخریة في طیة خانوكة المحدبةدراسة إ
  أمیرة إسماعیل حسین د عبود ، غازي عطیة زراك ،محمد راش

  قسم علوم االرض التطبیقیة ، كلیة العلوم ، جامعة تكریت ، تكریت ، العراق
  الملخص

االنهیــارات فقــد شــملت  أمــا .ومــن النــوع المتعامـد ، لمتوافقــةقـة وغیــر االموجــود فــي طیــة خانوكـة هــي مــن نــوع الموازیــة المتواف الصــخریة  المنحـدرات إن
فصــلة لمنا الصــخریة الدحرجــة التـي تحــدث فیمـا بعــد للكتـل فضـال عــن   ،المحتمــل والســقوط الصـخري المحتمـل واالنقــالب المحتمـل االنـزالق المســتوى

موزعـة بشـكل عشـوائي،  فـي المنطقـة قیـاس محطـاتدراسـة ثـالث مـن خـالل  راتالمنحـد ستقراریة. قیمت العوامل التي تؤثر على اباالنهیارات المذكورة
عیة االنقطاعــات لعــب الــدور المهــم فــي حــدوث االنهیــارات باالضــافة الــى وضــت التجویــةو  ،ضــعف الصــخور المارلیــة مــن ناحیــة المقاومــة حیــث وجــد ان
 العالقة بین وضعیة المنحدر والطبقات.وترددها مع 

  اریة المنحدرات، خانوكة،طیة مكحولكلمات مفتاحیة: استقر 
 Introductionالمقدمة 

 تواجـــــدهایـــــرة مـــــن ناحیـــــة أهمیـــــة كب الصـــــخریة  ان لدراســـــة المنحـــــدرات
وانتشارها الواسع في الطبیعة وتأثیرهـا المباشـر علـى المنشـآت الهندسـیة، 

یة والســــــدود والخزانــــــات الســــــكنیة،المقالع،المناجم،األنفاق تحــــــت الســــــطح
 أهـــم إن. )1تمثـــل اســـاس جمیـــع المظـــاهر االرضـــیة ( وهـــي ،......الـــخ

هــــي عــــدم فــــي الشــــؤون الهندســـیة  والمختصـــین مشـــكلة تواجــــه البــــاحثین
) وتكـون  (2الجاذبیـة قـوة  المنحدرات والكتل التي تحملها بفعل إستقراریة

 إزالـــــة أولمنحـــــدرات بحصـــــول تحمیـــــل لعـــــدم االســـــتقراریة مرتبطـــــة امـــــا 
ـــى األســـطح حصـــول ت أو ااند الداعمـــة لهـــالمســـ ـــوة أإلحتكـــاك عل قلیـــل لق

لــذلك یجــب الفاصــلة بــین الطبقــات الصــخریة بفعــل تغلغــل المیــاه فیهــا ، 
التــــي  تــــؤثر علــــى إســــتقراریة هــــذه المنحــــدرات وبالتــــالي  دراســــة العوامــــل

  تثبیت هذه المنحدرات.و  لزیادة االستقراریة  معرفة المعالجات الالزمة

راریة المنحـدرات الصـخریة هـي إسـتق علـى التي تؤثر العوامل من أهم نإ
وجیــــــــــــــة مورفولو ل العوامــــــــــــــل الجیالعوامــــــــــــــل الطبیعیــــــــــــــة الــــــــــــــي تشــــــــــــــم

التعریــــة ،ألوضــــع التركیبــــي والهیــــدرولوجي للمنطقــــة. عوامــــل الصخاریة،
 التــي تنشــأ بالنســبة للعوامــل ، أمــا (3) النشــاط الزلزالــيكــذلك والتجویــة و 

النشـــاط خاصـــة فـــي  )2القطـــع والملـــئ ( عملیـــات لشـــمفت اإلنســـانبفعـــل 
علــــى  التــــي تــــؤثر یــــراتإلــــى التفج إضــــافة ألمنجمــــي واعمــــال المقــــالع،

  ).4المنحدرات ( إستقراریة
عــــدم  أســــبابمــــن المهــــم معرفــــة لغــــرض تثبیــــت المنحــــدرات الصــــخریة 

التــي مــن الممكــن  االســتقراریة ونــوع االنهیــار المحتمــل حصــوله والعوامــل
 الصـحیح المعالجة أسلوبعلى عدم االستقراریة ومن ثم اقتراح  ان تؤثر

 ذروة الطیــةوفــي  انوكــة المحدبــةتقــع منطقــة الدراســة علــى طیــة خ. )2(
  .)1( شكلضمن تركیب طیة مكحول 

 

  
   ) خارطة موقعیة لمنطقة الدراسة1شكل(
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  )1993الجیولوجي والتعدین(للمسح منها أعدتها الشركة العامة المصدر : خارطة مقتطعة من خریطة أكبر 
عــــن طریــــق  نحــــدرات الصــــخریةقیــــیم اســــتقراریة المف البحــــث الــــى تیهــــد

تصــــنیف االنهیــــارات الحاصــــلة والمحتملــــة فــــي طیــــة خانوكــــة المحدبــــة 
ـــــى االســـــتقراریة التـــــي تـــــؤثر والعوامـــــل نقطاعـــــات ومقاومـــــة مثـــــل اال ،عل

لغــرض اخــذها بنظــر االعتبــار عنــد انشــاء المشــاریع  الصــخور والتجویــة
ـــال جمعــات الســكنیة والمنالهندســیة كــالطرق والم شــأت الصــناعیة، األعمــ

  المنجمیة والمقــــــالع.
  Geology of the Area   جیولوجیة المنطقة 

ـــــة  ـــــول مــــع طیــــة خانوكــــة المحدبــــة الموازیــــة لهــــا وطیـ تعتبــــر طیــــة مكحـــ
حمــــــرین فــــــي الجانــــــب اآلخــــــر مــــــن نهــــــر دجـــــــــــلة هــــــي الحــــــد الفاصــــــل 

المســــتقر) جیومورفولوجیــــا بــــین منطقــــة اقــــدام الجبــــال ( الرصــــیف غیــــر 
ـــر سلســلة ومنطقــة وادي الرافــدین ( الرصــیف المســتقر) والتــي  تعتبــر آخـ

فـــي شـــمال وشـــمال شـــرق جبلیـــة تكونـــت بفعـــل العملیـــات البانیـــة للجبـــال 
عصـــر البالیوســـین والعصـــر الطباشـــیري المتـــأخر ، وهـــي العـــراق خـــالل 

) یمتـد محورهـا Double Blungingمن الطیات الغاطسة من جهتین (
ــــاه شـــب ). تحتـــوي هـــذه الطیـــات علـــى 5مال غـــرب ــــــ جنـــوب شـــرق (اتجـ

بینمـا الحجر الجیـري لعصـر المایوسـین فـي مركـز الطیـة الجبس و صخــور 
  تنكشف على أجنحة الطیة فتاتیات عصر المایوسین والبالیوسین .

 وانجانــة ) M.Miocene(كشــف فــي منطقــة الدراســة تكوینــات الفتحــةتت
)U.Miocene (لـــــم  ،بینمــــا ربـــــي مــــن الطیــــةفــــي الطــــرق الجنــــوبي الغ

الضـافة نالحظ سوى تكوین الفتحة في الطـرق الشـمالي الشـرقي للطیـة با
) یوضــح التتــابع الطبــاقي 2شــكل رقــم (وال الــى ترســبات العصــر الربــاعي

 لتكوین الفتحة وانجانة المنكشفین في منطقة الدراسة.

  
  ـــــــة) التتابع الطباقي المنكشف في منطقة الراســـ 2شــكل رقم ( 

 )A (  )  ،التتابع الطباقي لتكوین الفتحةB التتابع الطباقي لتكوین اإلنجانــــة (  
  (6))2011درویش،:( المصدر

  

   Fatha Formationـن الفتحة تكوی
الحجــر متعاقبــة مــن صــخور المــارل ، مــن تتابعــاتالفتحــة تكــوین یتكــون 

ین المایوســـــــــ هر وعمـــــــــ مالحجـــــــــر الجیـــــــــري المـــــــــارلي والجبســـــــــ ،الجیـــــــــري
لحقــول نفــط كزكوك،كمــا یشــكل هــذا التكــوین الصــخور الغطائیــة .وسـطاال

  ).7(تیاطیات مهمة من ترسبات الكبریت.یحتوي على اح
  Injana Formationتكوین إنجانة  

الصـــــــــخور الفتاتیـــــــــة  هـــــــــذا التكـــــــــوین بوجـــــــــود تتابعـــــــــات مـــــــــن یتمیـــــــــز 
)Terrigenous Rocksــــة بتتابعــــات مــــن صــــخور الحجــــر  )المتمثل

    ).(8وعمره مایوسین اعلى الغریني حجر الرملي الالطیني و 
  Quaternary Depositsترسبات العصر الرباعي  

التـــي تكـــون  المنكشـــفة فـــي المنطقـــة  ترســـبات العصـــر الربـــاعي تنكشـــف
والتــي تكــون غیـر متوافقــة مــع صــخور غطـــاء غیــر مســتمر فـي المنطقــة 

ن تكوینــــات الفتحــــة وانجانــــة فهــــي تتــــالف مــــن خلــــیط غیــــر متجــــانس مــــ
، المیـد الكبیـرةالرواسب المختلفة االحجام التي تتراوح من الغرین الى الج
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الــــــــــى عصــــــــــر عصــــــــــر البالیستوســــــــــین  التــــــــــي یمتــــــــــد عمرهــــــــــا مــــــــــن 
  ).Pleistocene up to   Holoceneالهولوسین(

لتقســیمات مكحــول حســب ا –ان طیــة خانوكــة تقــع ضــمن حــزام حمــرین 
تــاثر ملطیــات الواطئــة الاق االــى نطــ ة) العائــد(9التكتونیــة لبــودي وجاســم 

ان طیـات هـذا النطـاق محاورهـا . الحركـة االلبیـة بي باطوارغطاؤه الرسو 
أي موازیـة التجــاه زاكــروس ثـم تنحــرف فــي  ،جنــوب شــرقـــ شـمال غــرب 

ــــ غـــرب النطـــاق الـــى اتجـــاه شـــرقغـــرب وشـــمال  سلســـلة  غـــرب بمحـــاذاة ـ
ة البانیــة ویعتبــر الطــور الثــاني للحركــة االلبیــ ،ول الجنــوبيضــجبــال االنا

للجبــال (المایوســین االوســط) الــذي حــدث بســبب انفتــاح البحــر االحمــر 
زاكـــروس وطـــوروس باتجـــاه  حیـــث نـــتج عـــن ذلـــك تكـــوین سالســـل جبـــال

  ).(10غرب على التوالي وشرق ــ   جنوب شرقشمال غرب ــ 
غرافیــــة المنطقــــة محــــددة بالتراكیــــب الجیولوجیــــة الموجــــودة فیهــــا و ان طوب

المحدبـــــة اضــــافة الـــــى تفـــــاوت مقاومـــــة صـــــخور واساســــا طیـــــة خانوكـــــة 
وعلیـــه یمكـــن تقســـیم  ،التعریـــةلعملیـــات  شـــفةكنالم الجیولوجیـــة التكوینـــات

    -همـــا :المنطقة جیومورفولوجیا الى جزئین رئیسین 
) تتفـرع عنـه Central Axial Ridgeمحوري مركـزي ( حاجز ــ  األول

 لحــــــاجزتجــــــاهین متعاكســــــین بعیــــــدا عــــــن اودیــــــان مستعرضــــــة تمیــــــل با
  .الرئیسي

ـــ  الثــاني  ) التــي تحــیط منطقــة Flat Terrain( ةالتضــاریس المســطح ـ
الجنوبیــة الغربیــة ویحــد منطقــة  و الدراســة مــن الجهتــین الشــمالیة الشــرقیة

  الجهة الشمالیة الشرقیة نهر دجلة الخـــالد.الدراسة من 
  Procedures Workطرائق العمل 

  -:یـــةات التالجراءإلإ ت طرائق العملشمل
ة الــى الجنـــاح الـــذي تقـــع فیـــه تحدیـــد موقـــع المحطـــة بالنســـبإختیــار و  - 1

لكـــل مـــن  (UTM)) وبوحـــدات GPSجهـــاز تحدیـــد الموقـــع ( باســـتخدام
كــذلك و  ،وحــدات التشــمیل والتشــریق واالرتفــاع عــن مســتوى ســطح البحــر

 التكوین الجیولوجي الذي یتضمنها .تسمیة 

وكـذالك قیـاس طـول  طبقـاتلل قیاس إتجاه األنحدار وزاویة األنحـدار - 2
ضـــربه وقیـــاس أرتفـــاع المنحـــدر وقیـــاس وضـــعیة وجـــه المنحـــدر بأتجـــاه م

 یكتــب الطبقـات واألنقطاعــات قیمــة المیــل / أتجـاه المیــل أي أتجــاه المیــل
 .)30/140 ( الى الیمین تكتب الى الیسار وزاویة المیل

تحدید نـوع المنحـدر حسـب العالقـة بـین مضـرب المنحـدر ومضـرب  - 3
وكــذلك بــروز مضــرب الطبقــات بالنســبة للشــخص الواقــف أمــام  الطبقــات
 المنحدر.

حیــث تــم وصــف الصــخور هندســیا وفــق مــاورد  ،وصــف الصــخاریة - 4
فــي التقریــر المقتــرح مــن الفرقــة الجیولوجیــة العاملــة للمجموعــة الهندســیة 

 Geological Socity ofالتابعــة للجمیعــة الجیولوجیــة فــي لنــدن (

London،()11الصــخاري المقتــرح مــن قبــل هــاوكنز  ) وكــذلك الوصــف
)12(.  
اجــــــراء مســــــح شــــــامل لالنقطاعــــــات الموجــــــودة وتشــــــمل وضــــــعیتها  - 5
)attitude) وترددهــــــــــــــا (Frequency والمســــــــــــــافات فیمــــــــــــــا بینهــــــــــــــا (
)Spacing) وامتــــداداتها علــــى ســــطح التطبــــق (persistance ومــــدى (

  ).Apertureانفتاحها (
  دراسة نوع االنهیارات الحاصلة والمحتلمة. - 6
ـــى التغـــایمـــع نمـــاذج صـــخریج - 7 فـــي ر ة مـــن كـــل محطـــة اعتمـــادا عل

  الصخاریة وذلك لغرض دراستها واجراء الفحوصات المختبریة علیها.
 التقاط صور فوتغرافیة توثیقیة للمحطات المدروسة. - 8

ــــــة المیكانیكیــــــة ، ومــــــن المعــــــروف ان ــــــة الفحوصــــــات المختبری الدینامیكی
تحلیــــل و  دراســــة  رة فــــيواالســــتاتیكیة للصــــخور والتربــــة ذات اهمیــــة كبیــــ

ـــــل فحـــــص المقاومـــــة االنضـــــغاطیة  إســـــتقراریة المنحـــــدرات الصـــــخریة مث
 Direct shearلتصـنیف الصـخور هندسـیا وفحـص القـص المباشـر (

Testیجــــاد درجــــة معرفــــة ) لغــــرض ٕ وزاویــــة االحتكــــاك  لتربــــةتماســــك ا وا
. درجــة تماســك التربــة یمكــن االســتفادة منهــا فــي تحلیــل الــداخلي للتربــة 

امـا بالنسـبة لزاویـة االحتكـاك الـداخلي ،االنهیـارات الصـخریة  أنـواع كافة 
لمســتوي االنهیـارات مــن نـوع االنــزالق ادراســة فهـي ذات اهمیــة كبیـرة فــي 

  االسفیني. او االنزالق
  Results and Discusionالنتائج والمناقشة 

) 1( لوحـــة رقـم ،)Point load testتـم اجـراء فحـص الحمـل النقطـي (
) Sandstoneذج صــــــــــــــــــخور الحجــــــــــــــــــر الرملــــــــــــــــــي (علــــــــــــــــــى نمــــــــــــــــــا

ـــGypsumوالجـــبس( یة فـــي قســـم علـــوم الهندســـ ا) فـــي مختبـــر الجیولوجی
  اثناء ریت .جامعة تكالتطبیقیة/ االرض

اجــــراء الفحــــص علــــى الصــــخور الرملیــــة تفتــــت النمــــوذج ولــــم یبــــدي أي 
  مقاومة.
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  جهـــاز فحص الحمل النقطي )1ـوحة رقــم (ل

  
-35( غاطیة بـینفتراوحـت مقاومتهـا االنضـ جـبسخور الاما بالنسبة لص

بالنســبة لفحوصــات التربــة فقــد تــم اجــراء فحــص . امــا میكــا باســكال )54
 ةحــدي الســیولة واللدونــة فــي مختبــرات القســم و تراوحــت قــیم حــد الســیول

یعنـي ان  اوهـذ ،%) بالنسـبة للصـخور الطینیـة والمارلیـة41-%26بین( 
وجـود طبقـات فحـص القـص المباشـر ل إجـراءتـم  التربـة متوسـطة اللدونـة.

ــــى  مارلیــــة تحــــت الصــــخور الجبســــیة فــــي تكــــوین الفتحــــة ممــــا یــــؤدي ال
 )plane sliding( انهیـار مـن نـوع االنـزالق المسـتوي  احتمالیـة حـدوث

علـى خـواص  بسبب السمك المالئم لطبقـات المـارل الـذي جعلهـا تسـیطر
الفحــــص حیــــث تــــم اجــــراء  ، القصــــیة لكتلــــة الصــــخور الجبســــیةالمقاومة

ـــداخلي ) وفـــق المواصـــفات C( والتماســـك) Ø(الیجـــاد زاویـــة االحتكـــاك ال
  ).ASTM  D  3080  )،13لفحص المواد  القیاسیة األمریكیة 

المــاء  وذلــك باخــذ وزن معــین مــن التربــة واضــافة تــم تحضــیر النمــاذج 
ـــــــة  18 – 15(  بنســــــبة ) % مــــــن وزن النمــــــوذج وذلــــــك لتســــــهیل عملیــ

). تــم اجــراء ثــالث فحوصــات لكــل نمــوذج  compactionاإلنضــغاط (
) كیلـو  200، 100،  50تحت اجهادات عمـــودیة مختلفـة والتـي هـي ( 

جهــد القصــي عنــد انهیــار النمــوذج ، وتــم تســجیل ال باســكال علــى التــوالي
    ).1دول رقم (ج عند كل اجهاد عمودي،

  فحص القص المباشر للمارل  ) نتائج1ـدول رقــم (ج
Shear Stress  

KPa 
Normal Stress 

KPa 
78  50  
94  100  

120  200  
  

ـــة بــین اإلجهــادات العمــــودیة ( ) وإلجهــادات القصیــــة  σ تــم رســــم العالقـ
)Τ،ـــوذج ـــار النمــــ ـــور المــارل عنــد انهیـ حیــث  ) للنمــاذج الثالثــة مــن صخـ

ـــهاد  ـــور الجـ ـــا مســتقیما ومیــل هــذا الخــط مــع محــ ـــة خطـ تمثــل هــذه العالقــ
ــــ ــــي (العمـ ــــة االحتكـــاك الداخلـ ) وتمثـــل قیمـــة  Ø= 17.5ودي یمثـــل زاویــ

نقطـــة تقاطـــع الخـط المسـتقیم مـع  (KPa)كیلوباسكال )C=64التماسك (
وقــــد تـــــم اجـــــراء هــــذا الفحـــــص فـــــي مختبـــــر  ،لمقاومـــــة القصـــــــیةمحــــور ا

 .)3التربة/قســـــــم الهندســـــــة المدنیـــــــة/ جامعـــــــة تكریـــــــت ، شـــــــــــــــكل رقـــــــم (
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  ي) یمثل العالقة بین الجهد العمــودي والجهد القص3(م شــكل رقـ

لمنحــدرات الصــخریة بصــورة تفصــیلیة إلســتقراریة لراســة وتحلیــل اتمــت د
    حدبة (ذروة الخانوكة) من خالل إختیار ثالثفي طیة خانوكة الم

).2كمـــــــــــــا موضـــــــــــــحة فـــــــــــــي الجـــــــــــــدول رقـــــــــــــم (للقیـــــــــــــاس  محطـــــــــــــات

  

  ) مواقع محطات القیاس الحقلیة2جدول رقم (

  م المحطةرق
  أألحداثیات

  تشریق  الوصف
Eastern 

  تشمیل
Northern  

  ارتفاع
a.s.l.  (m)  

  من نوع اإلنقالب المحتمل األنهیار  179  "88  '29  35° "76  '32  43°  1
  من نوع السقوط الصخري المحتمل األنهیار  242  "06  '32  35° "83  '33  43°  2
  من نوع االنزالق المستوي المحتمل األنهیار  192  "04  '30  35°  "40  '33  43°  3

  

ـــةحیـــث  ـــا درســـت كاف ك العوامـــل المـــؤثرة علـــى االســـتقراریة وتبـــین ان هن
    -: هيو  )، 14إعتمادا على تصنیف السعدي ( المنحدرات نوعین من

    .وازیة المتوافقة وغیر المتوافقةالم  -: النوع االول 
  .متعامدةالمنحدرات ال   -:النوع الثاني 
    -:هناك ثالث انواع من االنهیارات هيبین من خالل الدراسة إن ت
    االنزالق المستوي - 1 
    النقالبا  -2
  السقوط الصخري  -3
الدحرجــة التــي تحــدث فیمــا بعــد للكتــل المنفصــلة باحــدى باألضــافة الــى  

  الطرق السالفة الذكر 

تقریــــر الفرقــــة العاملــــة للمجموعــــة   ســــتنادا الــــىوقــــد صــــنفت الصــــخور ا
) وباالعتمــاد علــى 11الهندســیة التابعــة للجمعیــة الجیولوجیــة فــي لنــدن (

 ).  12وصف الصخور المقترح من قبل هاوكنز (

      Station No. 1  )1محطة رقم (
انوكـــة المحدبـــة لطیـــة خ الغربـــي تقــع هـــذه المحطـــة فـــي الطـــرف الجنــوبي

  ).  1وضمن تكوین انجانة،شكل رقم (
) متـر 7وطـــول وجهـه باتجـــاه مضـربه () متر 6ارتفاع المنحدر حوالي (

، امــــا ســــطوح التطبــــق فهــــي مــــن صــــخور OH  /032 ووضــــعیته هــــي
وبـــذلك یكـــون المنحــدر مـــن النـــوع  238/18الحجــر الرملـــي ، وضــعیتها 

) ، شــــــــكل رقـم 2) ذي البروز الیمیني  لوحة رقـم ( ºd = 82المتعامــد (
)4.(  
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  ب الكتليالنهیار المحتمل من نوع االنقال) توضح ا 2رقم ( لوحة 

  

 
  واألنهیار المحتمل من نوع األنقالب واألنقطاعاتن المنحدر وسطح التطبیق ) مخطط االسقاط الفراغي یوضح العالقة بی 4شكل رقم ( 

  

الصـــخور الموجـــودة فـــي هـــذه المحطـــة هـــي طبقـــات مـــن الحجـــر الرملـــي 
وذات لــون بنــي فــاتح وحبیبــات  )میكة جــداطبقــات ســ(م  )3ذات ســمك (

واسعة جدا والصخور ذات مقاومـة قلیـل  الفواصل ذات مسافات ناعمة ،
-Moderatelyمتوســطة () وتجویــة Moderately Weakباعتــدال (

Weatherad( ســطح التطبــق أالطبقــات الصــخریة باالضــافة الــى  تقطــع
    -هي:اربع مجامیع من الكسور 

    F1    hko1 350/85  المجموعة االولى 

     F2   hko2  130/83°   المجموعة الثانیة  
      F3   hko4 040/73°  المجموعة الثالثة 
   F4     ac  140/88 °   المجموعة الرابعة

كتلــــة  جعلــــتعرضــــت لهــــا الطبقــــات الرملیــــة ان التعریــــة الشــــدیدة التــــي ت
 صــخور الحجــر الرملــي معلقــة ممــا ادى الــى احتمــال خــروج مركــز ثقــل
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یـــار مــن نـــوع االنقـــالب الكتلــة خـــارج قاعــدة اســـتنادها ویتوقـــع حــدوث انه
مــن المحتمــل ان تعمــل كســور المجموعــة االولــى والثانیــة  الكتلــي اذ ان 

  ة.جانبیح انطالق و عمل كسطت والرابعةخلفیة والثالثةكسطوح انطالق 
     Station No. 2  )2محطة رقم (

بــي لطیــة خانوكــة المحدبــة تقــع هــذه المحطــة علــى الطــرف الجنــوبي الغر 
   ،)1( رقم ضمن تكوین الفتحة كما في شكل

هــة ) م وطــول وج4.2حــوالي (غ ارتفــاع المنحــدر فــي هــذه المحطــة یبلــ 
) ووضـــــــعیة OH/080عیة المنحـــــــدر () م ووضـــــــ25باتجـــــــاه مضـــــــربه (

06الطبقــات  ْ/260 لــذا یكــون المنحــدر مــن النــوع المــوازي غیــر المتوافــق  ْ
Discordant Slope 3كمــا لوحــة (ك كتــل صــخریة ســاقطة وهنــا(  

  یوضح األسقاط الفراغي لهذه المحطة.) 5شكل (وال

  

                             
  ) كما نشاهد كتل صخریة ساقطة2المنحدر في المحطة رقم () شكل ونوع 3لوحة رقم (

                                  

  
ار المحتمل من نوع واالنهی یوضح العالقة بین المنحدر وسطح التطبیق واألنقطاعات) 2للمحطة رقم () مخطط االسقاط الفراغي 5( شكل رقم

  السقوط الصخري
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 مالجبســـــــالصـــــــخور الموجـــــــود فـــــــي هـــــــذه المحطـــــــة هـــــــي طبقـــــــات مـــــــن 
)Gypsum) م (طبقات سـمیكة جـدا) ذات لـون ابـیض وهـي3) سمكها( 

 widelyذات مسـافات واسـعة (كیمیـاوي والكســور  صـخور ذات ترسـیب

spaced ( ) 1-  1.5 قویـة ( قاومـةوالصـخور ذات م ) مترStrong (
، تقطــع الطبقــات باألضــافة ) Slightly Weatheredوتجویــه قلیلــة (

. إن الفواصـــل طیـــة خانوكـــة خاصـــةوالفواصـــل فـــي  الـــى اســـطح التطبـــق
ا تطــور مــن خــالل بصــورة عامــــة یحصــل لهــ الموجــودة فــي طیــة خانوكــة

ت اإلذابة بسـبب مـرور وتغلغـل میـاه األمطـار خـالل موسـم الشـتاء اعملی
مـل التـي تسـاعد علـى زیـادة  عا التجویة الفیزیائیةإلضافة الى عملیات اب

باالضـافة الـى تقطـع الطبقـات الصـخریة   .عدم اإلستقراریة فـي المنطقـــة
  هي : واصلفمن ال اسطح التطبق مجموعتان

      F1   hko2 166/88     عة االولىالمجمو  -1   
   F2   hko4  068/88      المجموعة الثانیة-2   

  .) 4كمـــا هو موضـــح في لــوحة رقـــم ( 
  

  
  )2شـكل الفواصل في المحطة رقـم ( )4ـم (لوحة رق

باإلضـــافة الـــى  لعریـــة الشـــدیدة التـــي تعرضـــت لهـــا صـــخور المـــار تالان 
 ضغـــــرالالســـــتغاللها الصـــــخور الجبســـــیة طبقـــــات الل والتكســـــیر قطـــــعال

وعنـــدما یصـــبح  ، معلقـــة ماالنشـــائیة ادى الـــى ان تكـــون صـــخور الجبســـ
ـــر االنقطاعـــات صـــفر ـــل الصـــخریة ســـوف التماســـك عب  تســـقط هـــذه الكت

حیــث تعمــل كســور المجموعــة االولــى كســطوح انطــالق جانبیــة وكســور 
 المتوقـعالمجموعة الثانیة كسطوح انطـالق خلفیـة حیـث ان نـوع االنهیـار 

هنــاك كتــل مــن الصــخور ، علمــا بــان Rock fall ي ســقوط صــخر  هــو
    ).3الجبسیة حصل لها سقوط صخري كما مبین في اللوحة (

      Station No.3)3(محطة رقم 

المحدبــة  تقــع هــذه المحطــة علــى الطــرف الجنــوبي الغربــي لطیــة خانوكــة
وطـول  تـرم )10یبلـغ ارتفـاع المنحـدر ( ).1ضمن تكوین الفتحة شـكل (

الجـــزء العلـــوي مـــن المنحـــدر  ةیضـــعوو  تـــرم )5وجهـــه باتجـــاه مضـــربه (
206/OH  6 2مـن المنحـدر یة الجـزء االسـفلضـعامـا و ووضـعیة  206/ْ
 Parallelلـذلك یكـون المنحـدر مـن النـوع المـوازي ( 10/219الطبقـات 

Slope(   )d=146(   ) والمتوافـــــقConcordant(، ) 5لوحـــــة رقـــــم( ،
  ).6(شكل
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  المستوي ) توضح االنهیار المحتمل من نوع االنزالق5لوحة رقـم (

  

  
  بین المنحدر وسطح التطبیق واألنقطاعات یوضح العالقة )3السقاط الفراغي للمحطة رقم () مخطط ا 6شكل رقم ( 

  

طبقـات مـن الصـخور الجبسـیة الصخور الموجودة في هـذه المحطـة هـي 
ترســیب  وذات طبیعــة  (ســمیكة جــدا) وذات لــون ابــیضترم) 3ســمكها (

-1.5فواصـــــل ذات مســـــافات واســـــعة الـــــى واســـــعة جـــــدا (وال كیمـــــاوي ،
 ةضـــــعیف ) وتجویـــــةStrongوالصـــــخور ذات مقاومـــــة قویـــــة ( تـــــر)م2.5

)Slightly weathered.(  تقطـــع الطبقـــات الصـــخریة باالضـــافة الـــى
  -هي : صلفوامجموعتان من ال ح التطبقسطأ
   F1  hko1  306/86    ة االولىالمجموع 
  F2  hko3   028/80     المجموع الثانیة 

متــوفرة فــي هــذه المحطــة وهــي میــل المنحــدر  ان معظــم شــروط االنــزالق
اكبــر مــن میــل الطبقــات واتجــاه میــل المنحــدر بــنفس اتجــاه میــل الطبقــة 

د وبوجـــــو   لصــــخور المــــارل φ=05.17یــــة االحتكــــاك الــــداخلي وزاو 
  =φ  میـل الطبقـة  االنزالق یمكن ان یحدث باقل من زاویة الماء فان

 تعمــــل) حیــــث Plane Slidingنــــزالق مســــتوي (ا محتمــــلاالنهیــــار ال
ســـطوح المجموعـــة االولـــى كســـطوح انطـــالق جانبیـــة وســـطوح المجموعـــة 

  الثانیة كسطوح انطالق خلفیة وسطح التطبیق كسطح انزالق.
     Conclusion  نتاجاتاألست
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لمنحــــــــدرات أعتمــــــــادا علــــــــى تصــــــــنیف تــــــــم تحدیــــــــد نــــــــوعین مــــــــن ا - 1
 وهي الموازیة والمتعامدة. 1988،يالسعد

تـــــم تحدیـــــد ثـــــالث أنـــــواع مـــــن االنهیـــــارات المحتملـــــة هـــــي الســـــقوط  - 2
 خري واالنقالب واالنزالق المستوي.الص

االنهیـــار مــن نـــوع الســقوط الصـــخري  حصــول  حــدوث أو أحتمالیـــة - 3
ـــــة طبقـــــات المـــــارل بســـــبب وجـــــو  د منحـــــدرات معلقـــــة ناتجـــــة نتیجـــــة تعری

االنقطاعــات نتیجــة  الــى توســع وحصــول  الموجــودة تحــت طبقــة الجــبس
 جعلها عدیمة التماسك . التجویة مما

حصــول االنهیــار مــن نــوع االنقــالب بســبب وجــود منحــدرات معلقــة  - 4
ناتجــة عــن تعریــة الطبقــات المارلیــة وبقــاء الطبقــات التــي تعلوهــا معلقـــة 

للتجویــة وعنــد خــروج الخــط الــوهمي المــار بمركــز  ومــةواألعلــى منهــا مقا
 ثقل الكتلة الصخریة خارج قاعدة االستناد یتوقع حدوث االنقالب .

أحتمالیـة حصـول االنهیــار مـن نـوع االنــزالق المسـتوي فـي الصــخور  - 5
 وبســبب  (daylighting slope)الجبسـیة بســبب وجـود منحــدر بــارز 

الضعیفة تحـت طبقـة صـخور الجـبس حیـث ان  وجود طبقات المارل من
وهـــي اكبـــر مـــن زاویـــة میـــل ) 17.5oللمـــارل ( الـــداخليزاویـــة االحتكـــاك 

الطبقــة ولكــون میــل المنحــدر أكبــر مــن میــل الطبقــة ومــن نــوع المنحــدر 
ـــــة  ـــــي تســـــهل أنفصـــــال الكتل ـــــق ووجـــــود االنقطاعـــــات الت المـــــوازي المتواف

الـداخلي وعنـد مسـاواتها  وبتعرض المارل الـى المـاء تقـل زاویـة االحتكـاك
 الى زاویة میل الطبقة فیحدث االنزالق المستوي بتوفر الشروط االخرى.

دا علـى المقاومـة االنضـغاطیة یم صخور منطقة الدراسة أعتماتم تقی - 6
مــل النقطــة الــى صــخور قویــة محصــورة المســتنتجة مــن فحــص حال غیــر

) وحســب strong(صــخور قویــة و ) Moderately Strongباعتــدال (
 .)(hawkins,1986الوصف الهندسي لهاوكنز
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Study of Rock Slope Stability in Khanuqa Anticline 
Mohammad Rashid Abood , Ghazi Atia Zarraq , Amera Ismail Hussain 
Applied Geology Department , College of Science , University of Tikrit , Tikrit , Iraq 

 
Abstract 
Slope stability have been studied in three stations in Khanuqa Anicline within Makhul Anticline. The study 
revealed that the study area is classified of parallel slopes concordant and discordant, the second type is 
orthogonal slopes, The main modes of failures are probable plane sliding, probable Toppling and Probable Rock 
fall. in addition to Rolling which follows the mentioned modes of failures. The weakness of marl in Strength and 
Weathering played the main role in the happening failures. In addition to attitude and frequency of 
discontinuities and the relation between the attitude of slope and bedding. 
Key Words: Slope Stability, Khanuqa, Makhul Anticline. 
 


