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البحث العلمي وسيلتنا خلدمة اجملتمع
دراسة استقرارية المنحدرات الصخرية لجزء من طية بيخير المحدبة عمى جانبي الطريق الرابط بين
دهوك و زاويتة  /شمال العراق

عادل قاسم كريم  ،دمحم راشد عبود  ،غازي عطية زراك

قسم عموم األرض التطبيقية  ،كمية العموم  ،جامعة تكريت  ،تكريت العراق

الممخص

تهدف الدراسة الى تقييم أستتق اررية المحدتدرات الرتةرية لجتء متن طيتة بيةيتر المدد تة عمتى جتاحبر الطريتب الت ار د بتين د توك-ءاويتتة) ،أةتيتار )5
مدطات من مواقع مةتمفة عمى أمتداد الطريتب متممت كتأل األحتواع متن األحهيتارات الدارتمة والمدتممتة تر محطقتة الد ارستة ،تتم أجت ار ترتحي

وورت

حدسر دسب ] [1و] [2لمط قات الرتةرية متن ةتال المستش المتامأل لمحطقتة الد ارستة ،وبيحتتت الد ارستتة أن أحتواع المحدتدرات تر محطق تة الد ارس تة و قتا
لمعاقتتة بتتين م ترب المحد تدر وم تترب الط قتتة و تتب ] [3تتر متتن الحتوع المتواء

والجتتاحبر المحدتترف والمتعامتتد ،اظهتتر المستتش الجيولتتوجر الهحدستتر

لممحطقة أحواع مةتمفة من األحهيارات متممت أحهيتارات دارتمة متن حتوع الستقور الرتةر واألحقتاب والددرجتة ،أمتا األحهيتارات المدتممتة تم متت بتحف
األحواع السا قة األ ا ة الى األحتءقق ويمكتن أن تدرتأل عحتدما تتتو ر مترور األحهيتار ،ومتن ةتال د ارستة العوامتأل المتل رة عمتى أستتق اررية المحدتدرات
تتر المحطقتتة تبتتين أن العامتتأل الرسيستتر المستتبب لدتتدوث األحهيتتارات أعتتاط تتو حتيجتتة لقطتتع الطيتتة لعتترض متتب الطريتتب أ تتا ة التتى العوامتتأل التركيبي تة
والرةارية.

المقدمة

تتكتتون المحدتتدرات الرتتةرية تتر محتتاطب الطتتر والمحتتاطب التتتر تتواجتتد

ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتاألحواع األحت ت ت ت ت ت ت ت ت تتءقق ،األحقت ت ت ت ت ت ت ت ت تتاب ،الست ت ت ت ت ت ت ت ت تتقور الرت ت ت ت ت ت ت ت ت تتةر )

يهتتا عاليتتات جيولوجيتتة وعمميتتات قطتتع لمطيتتات او الط قتتات الرتتةرية

] [11]،[10]،[9]،[8]،[7كما ر المكأل )1عن ].[12

لع تترض م تتب الط تترق وةار تتة تتر المح تتاطب الجبمي تتة أل ت تراض حدس تتية
مةتمفتتة ،ديتتث تتطمتتب عمميتتات القطتتع دفتتر وقمتتع لمرتتةور ممتتا يتتلد

الى احكماف الط قات الرةرية المكوحة لممحددرات ،تعد األحهيتارات متن
المة تتاطر الت تتر تد تتدث ر تتورة طبيعي تتة تتر العدي تتد تتر المح تتاطب د تتول
العتتالم ،فعتتأل عوامتتأل عديتتدة ومتتن أ مهتتا تتو وجتتود الميتتأل األحقطاعتتات
مةتم

أحواعها داةتأل الكتتأل الرتةرية ،و يمكتن ان تدرتأل األحهيتارات

فعأل الحمتار ال متر عحد مب الطترق لمتترور المتركبتتات وسك تتك الدتديتتد

او أحمت تتا الترام تتيم الاءم تتة لدف ت تتر األحفتتاق والمحاج تتم والس تتدود و تتير ا

] ،[4لتتكلك تكتتون معر تتة التتى ممتتاكأل عتتدم اقستتتق اررية التتتر قتتد تحتتت

فعتتأل التعييتتر تتر ظتتروف الكتتتأل الرتتةرية المكوحتتة لممحدتتدر والعوامتتأل
الةارجيتتة م تتأل األحمتتطة الءلءالي تتة وميتتاط المحدتتدرات] ،[5ويمكتتن يع تترف
مرت تتطمش أست تتتق اررية المحدت تتدر احهت تتا  :المقاومت تتة التت تتر يظهر ت تتا الست تتطش
الماستأل المعترض لألحهيتار تاقحءقق أو التستاقد ] ،[6تدتدث العديتد متن
األحهي تتارات عم تتى المحد تتدرات الر تتةرية و األحت تواع األك تتر م تتيوعا تتم تتأل
الشكل ( )1يوضح أنواع الرئيسية لألنهيارات عن ].a،[12ال نهيار المستوي
.bالنهيار األسفيني .cالنهيار األنقالبي .dالنهيار الدوراني
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 ،(36⁰وتدديدا تر المتمال المترقر متن مديحتة د توك مركتء المدا ظتة،

 .1موقع منطقة الدراسة Location of study area
تقتتع محطقتتة الد ارستتة جع ار يتتا تتر متتمال الع تراق

تتمن الدتتدود ا داريتتة

المكأل .)2

لمدا ظتة د توك وتحدرتر األدتدا يات ،ةط تر طت تول "(43⁰ 43' 44
" ،(43⁰ 14' 44و داسترت ت ت ت ت ت ت ت تر عت ت ت ت ت ت ت ت ت ترض "56' 44" (36⁰ 51' 14

الشكل ( )2خارطة موقعية موضح عميها مواقع المحطات في منطقة الدراسة
 .2تكتونيةة و تركيبيةة منطقةة الدراسةة Teceonic& Structure
of the Study Area
يقت تتع الع ت تراق تكتوحيت تتا عمت تتى الدا ت تتة بت تتين ودت تتدتين تكتت تتوحيتين أساست تتيتين
عاستتدتين لعمتتر الفاحيروءويتتك  )Eon Phanerozoicمتتا الر تتفيدة
العربيتتة والرتتفيدتين ا يراحيتتة والتركيتتة ،دي تتث تقتتع محطقتتة الد ارستتة تتر
الجت تتء المت تتمال الم ت ترقر مت تتن الرت تتفيدة العربيت تتة

ت تتمن حطت تتاق الطيت تتات

العاليتة  High Folded Zoneدستب التقستيم الدتديث لجاستم وكتوف

] ،[13أك ان تتكا التقستتيم يقستتم العتراق لتتى ا تتة أجت اء رستتي
المكأل -: )3
 -1الرف ير المستقر  Unstable shelfويت من- :
 حطاق الطيات العالية High Folded Zone حطاق اقدام التال Foot hill Zone -2الرف المستقر  Stable shelfويت من- :
 -حطاق الرط ة-الجءيرة Rutba-Jezira Zone
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كمتتا تتر

املؤمتر الدويل الثاني والعلمي الرابع لكلية العلوم – جامعة تكريت /ج1
ديتتث أن الط قتتات الطيحيتتة تتعتترض لمتعريتتة و تكتتون قتتاع ال تواد  ،أمتتا

حطاق السممان Salman Zone -حطاق مابين ال ار دين Mesopotamian Zone

ط قات الدجر الرممر التر لها مقاومة أعمى تكون بهيسة دتواف وتكتون

.Zagros suture zones

جواحت تتب ال ت تواد  ،حالت تتك حوعت تتان مت تتن الوديت تتان  -:الحت تتوع األول تتم ت تتأل

-3حطاق درء ءاكرو

بوديتتان م تربية و تتر وديتتان م تواءاة مدتتور الطيتتب والحتتوع ال تتاحر ع تتارة
عت تتن وديت تتان مستعر ت تتة ممتت تتدة اتجت تتاط عمت تتود عمت تتى مدت تتور الطيت تتة .

المظا ر الجيومو ولوجية األةرا التتر توجتد
أحمت تتار التر ت تري

تمن محطقتة الد ارستة تر

ديت تتث أن العوامت تتأل الجيولوجيت تتة و الرت تتةارية وكت تتكلك

تركيبيتتة محطقتتة الد ارستتة أ تترت متتكأل كبيتتر عمتتى حمتتد م ت كة التر تري
الست تتطدر ت تتر محطقت تتة الد ارست تتة ،ممت تتا ادا الت تتى ظهت تتور حمت تتد تر ت تري
س تتطدر لممي تتاط م تتن ح تتوع ال تتحمد الم تتجر و م تتكأل تفرع تتات احوي تتة م تتن
الوديتتان الرسيستتية و ا

تتا ة لتتى األمتتكال األر تتية تتسن محطقتتة الد ارستتة

ت تتر ع ت تتارة عت تتن أرض رديست تتة حوعت تتا مت تتا Land

 . Badكت تتكلك ت تتأن

المحد ت ت تتدرات الر ت ت تتةرية ت ت تتر محطق ت ت تتة الد ارس ت ت تتة تعتب ت ت تتر م ت ت تتن الظت ت ت توا ر
الجيومو ولوجيتتة التتتر كوحهتتا الت تتاين تتر مقاومتتة الرتتةور و تتر تكوحتتت
مكأل ساسد عمى جاحبر طيب بيةير المدد ة.
الشكل ( )3خارطة العراق التكتونية موضحاً عميها موقع منطقة

الدراسة عن ][13

أمتتا الحس ت ة لتركيبيتتة محطقتتة الد ارستتة احهتتا تكتتون واقعتتة

تتمن جتتء متتن

طيتتب بيةيتتر التتتر تكتتون عمتتى متتكأل م متتث قاعدتتتب تتر العتتاط

الجحتتوبر

الم ترقر عحتتد كمتتر بيستترا وكمتتر ءاويتتتب  ،وتمتتتد محطقتتة الد ارستتة اتجتتاط
الممال العربر مارٍة مديحة د وك ومديحتة اءةتو دتتى تحتهتر عحتد محطقتة

الديربون ديث تعطت

طيتة بيةيتر عحتد الدتدود العراقيتة التركيتة الستورية

 ،وتعتتد متتن الطيتتات المدد تتة الكبي ترة العاطستتة كات أمتتتداد واستتع

تتمن

حط تتاق الفورقح تتد حط تتاق الطي تتات العالي تتة ،)High Folded Zone
واتجا ها و اتجاط ءاكرو
د توك واتجتاط طتورو

متمال ربتر  -جحتوب مترقر) تر محطقتة

متترق  -ترب) تر مديحتتة اءةتو ،توجتد وارتتأل

ك يترة تقطتتع الط قتتات الرتتةرية لمتكويحتتات المحكمتتفة تتر محطقتتة الد ارستتة
الت ت تتر تم ت تتمأل ا اح ت تتا اس ت تتبر و الفتد ت تتة واحجاح ت تتة) المكوح ت تتة لممحد ت تتدرات
الموج تتودة تتر محطق تتة الد ارس تتة ،و

تتا ع تتن س تتطوح التطب تتب تتان تتكط

الفوار تتأل تمع تتب أدوا ار مهم تتة كس تتطوح احط تتاق ةمفي تتة وس تتطوح احط تتاق
جاحبيت تتة وأمت تتا ست تتطوح التطبت تتب عممت تتت كست تتطوح احطت تتاق قاعديت تتة لمكتت تتأل
الرةرية المحهارة
 .3جيومورفولوجيةة منطقةة الدراسةة Geomorphology of the
Study Area
يقتتع تتمن محطقتتة الد ارستتة العديتتد متتن مظتتا ر الجيومور ولوجيتتة ،ومتتن
أ تتم تتكط المظ تتا ر الت تتر ت تتم مادظته تتا تتر الدت تواجء  ، Ridgesتتر

محطقتتتر كمتتر بيستتر وكمتتر ءاويتتتة ،ومتتن المظتتا ر األةتترا تتر التتتال

والوديان الم ربية الممتدة أتجتاط المتمال العربتر التى الجحتوب المترقر،
و تتر م تواءاة م تترب الط قتتات الرتتةرية ،ومتتن تتكط الوديتتان تتو واد
بيستتر و تعتتد تتكط الوديتتان تتر ح توات التعريتتة التفا تتمية لمط قتتات التتتر

تك تتون الطي تتة ،دي تتث ان الط ق تتات تك تتون متفاوت تتة تتر المقاوم تتة لمتعري تتة

الموحة ( )1توضح بعةض المظاهةر الجيومورفولوجية في منطقة الدراسة.

 .4طباقية منطقة الدراسة Stratigraphy of the Study Area
تعطتتر محطقتتة الد ارستتة طيتتة بيةيتتر) مجموعتتة متتن التكتتاوين التتتر تعتتود
ال تتى دق تتة عر تتر الترمت تير  ،دي تتث تحكمت ت

تتكط التك تتاوين تتر أجت ت اء

مةتمفة من الطيتة المتم متة األجحدتة و المتب ومحطقتة العطت  ،و يتتأل
التت تتا ع الط تتاقر لمحطق تتة الد ارس تتة م تتن التك تتاوين و تتر م تتن األق تتدم ال تتى
األددث وكما يمر -:
 1-4تكةةةةةوين افانةةةةةا Formation
)Eocene
قيظهتتر تتكا التكتتوين تتر عمتتوم محطقتتة الد ارستتة أستتت حا محطقتتة كمتتر
Avanah

(Middle

بيسر التر تقع ر الجحاح الجحوبر لمطية  ،ديث يظهر متكأل ط قتات
متن الدجتر الجيتتر المتارلر متتع قميتأل متن التاستتحات المارليتة والعدستتات

الجيريتتة كات المتتون األرتتفر التتى البحتتر

المودتتة  ، )1تتكتتون الط قتتات

م تتكأل رت تتفاسش رقيقت تتة داويت تتة عم تتى تكس ت ترات رت تتورة كبي ت ترة  ،و تتت تتدرج
تتا عاتب مع تكوين بياسبر الك يددط من اقعمى رتورة توا قيتة ديتث
يتميء دد التما

والمتم متة ط قتتات الدجتتر الجيتتر و والدجتر الرممتتر والط قتتات الطيحيتتة،
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بوجود ط قة من البريميا. [14]،

املؤمتر الدويل الثاني والعلمي الرابع لكلية العلوم – جامعة تكريت /ج1
أن دتتد التمتتا

الستتفمر لمتكتتوين يكتتون يتتر متوا تتب متتع تكتتوين بياستتبر

بيحما تتدرج تتا عاتب اتجاط تكوين احجاحب الك يقتع وقتب و متكأل تتوا قر،
]. [14

الموحة ( )2توضح تتابع الطباقي لتكوين أفانا في منطقة الدراسة ،أتجاه
التصوير ()NW

 2-4تكوين بيالسبيPilaspi Formation
)(Middle and Upper Eocen
يحقستتم تكتتوين استتبر التتى ج تءسين  ،الجتتء العمتتو  -:يتكتتون تتكا الجتتء

الموحة ( )4توضح تتابع الطباقي لتكوين الفتحة في منطقة الدراسة ،أتجاه

من دجر كمسر جيد التطبب متجو ابتيض ط امتير ومتبمتور متع دتءم

مت تتن الدجت تتر المت تتارلر بمت تتون اة ت تتر ا ت تتت أو ط امت تتير  ،امت تتا الجت تتء

التصوير (.)NW

 4-4تكةةةةوين انجانةةةةةة
)Miocene
يتكتتون تتكا التكتتوين متتن الدجتتر المتتارلر الستتمتر والدجتتر الطيحتتر بمتتون
Formation

الست تتفمر -:يتكت تتون مت تتن دجت تتر كمست تتر جيت تتد التطبت تتب رت تتمب كو مظهت تتر
ط امت تتير مست تتامر او قيت تتر المودت تتة  ، )2ديت تتث يظهت تتر التكت تتوين ت تتر
محطقتتة الد ارستتة مم ت ا لألج ت اء المرتفعتتة لجحتتادر الطيتتة ويظهتتر متتكأل

ادرف ارءة ويعتبر متن أرتمب الترست ات التتر تكتون الطيتة،ديث يدتدد
معالمها واطار ا الةارجر ،يدد التكوين متن اقستفأل تكتوين ا احتا رتورة
توا قيتتة بيحمتتا يظهتتر الستتطش العمتتو لتتا عتتات تتكا التكتتوين متتع تتا عتتات
تكوين الفتدة رورة ير توا قية. [14] ،

أدمر او رمتاد المودتة  ،)5ق يظهتر تكا التكتوين تر الجتء الجحتوبر
العربر ر محطقة الدراسة وكلك لكوحب معطتى برواستب التربتة والرواستب
التر تعر ت الى عمميات تعريتة متن المحتاطب المرتفعتة ،األ تا ة التى
ان كا التكوين واقع تدت مديحتة د توك ،ومتن الممكتن مادظتة ط قتات
التك تتوين تتر الجح تتاح الم تتمالر لمطي تتة ر تتورة وا تتدة وبهيس تتة مكامت ت
رةرية .يدد التكوين من اقسفأل تكوين الفتدة رورة توا قية.[14]،

الموحة ( )3توضح تتابع الطباقي لتكوين بالسبي في منطقة الدراسة ،أتجاه

الموحة ( )5توضح تتابع الطباقي لتكوين انجانة في منطقة الدراسة  ،أتجاه

التصوير ()SW

 3-4تكوين الفتحة
)Fat'ha Formatio (Middle Miocene
يتميتتء تكتتوين الفتدتتة متتكأل أساستتر ستتيادة ستتدحات المتبةترات ،ويتكتتون
من اقحهايدرايت والج

واألماح متداةمتة متع الدجتر الجيتر والدجتر

المتتارلر المودتتة  ،)4تظهتتر ط قتتات التكتتوين متتكأل مدتتدود تتر الجحتتاح
الجح تتوبر لمطي تتة ،دي تتث م تتن الممك تتن مادظ تتة ط ق تتات التك تتوين ر تتورة
وا تدة تر محطقتتة كمتر بيستتر  ،كتكلك يمكتن مادظتتة ط قتات التكتتوين
متتكأل وا تتش تتر محطقتتة العط ت

Injana

(Upper

التصوير ()SW

 .5تقييةةم إستقراريةةة المنحةةدرات الصةةخرية في منطقةةة الدراسةةة
Assessment of the Rock Slope Stability in The
Study Area
متتن الموا تتيع التتتر ت تتمحها تتكا ال دتتث تتو د ارستتة وتدميتتأل أستتتق اررية
المحدت تتدرات الرت تتةرية مت تتكأل مفرت تتأل لت ت ت  )5مدطت تتات

ت تتمن محطقت تتة

الد ارستتة  ،أك ت تتمحت تتكط الد ارستتة استتوة العديتتد متتن األ دتتاث العمميتتة

لمطيتتة تتر محطقتتة كمتتر ءاويتتتة .ديتتث
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المعموم تتات الاءمتتة عتتن محطق تتة الد ارستتة عتتد اقطتتاع عمتتى عتتدد متتن
التق ت تتارير وال د ت تتوث والد ارس ت تتات الس ت تتا قة الت ت تتر تتعم ت تتب محطق ت تتة الد ارس ت تتة

جدول ( )1يمثل الرموز المستخدمة في تمثيل أنواع النهيارات عمى مخطط
اإلسقاط الفراغي المجسم عن ][3

واألستفادة محها وأي ا جمع الرور والمرسيات الف اسية لمحطقتة الد ارستة
لعرض الدرتول عمتى معمومتات عتن جيولوجيتة كات العاقتة المحطقتة.
والمردم تتة ال احي تتة العم تتأل الدقم تتر و ع تتد اةتي تتار موق تتع الد ارس تتة و تددي تتد
مواقتتع المدطتتات لد ارستتتها تتتم تدديتتد الموقتتع بواستتطة ) (GPSوالةارطتتة
و ت بيتب عميها .اج ار ور

المحددر متن ةتال قيتا

اتجا تب و ءاويتة

احد تتدارط وارتفاع تتب وط تتول الوج تتب اتج تتاط م ت تربة وتميي تتء أجت ت اء ط .قي تتا
الهحدستر لمرتةارية و تب التقريتتر

اتجتاط و ءاويتة ميتأل الط قتات .الورت

المقت تترح م تتن قب تتأل الفرق تتة العامم تتة لممجموع تتة الهحدس تتية التا ع تتة لمجمعي تتة
الجيولوجيت ت تتة ت ت تتر لحت ت تتدن  ]15 ]1 .ور ت ت ت

ا حقطاعت ت تتات مت ت تتن ديت ت تتث

أحواعهتا ) ،(Typesاتجتتاط وءاويتة ميمتتب )،(Dip Direction Angle
امت تتداداتها عمت تتى ست تتطش التطب تتب

المس تتا ات بيحهت تتا

)(spacing

)(Persistence

ومتتكمها و متتدا احفتادهتتا ) (Apertureور ت

اقحهي تتارات الدار تتمة والمدتمم تتة وتر تتحيفها م تتن ة تتال طبيع تتة الدرك تتة
ود ارست تتة العوامت تتأل المتدكمت تتة يهت تتا .التقت تتار الرت تتور الفوتو ار يت تتة .جمت تتع
الحمتتاكج دستتب التعي ترات الرتتةارية ج ت ار دورتتات مةتبريتتة عميهتتا.
والمردم تتة ال ال تتة الفد تتي المةتب تتر  .وت تتمن أجت ت ار د تتي المقاوم تتة
اقح تتعاطية يتتر المدرتتورة لمرتتةور .و دتتي القتتي الم امتتر العايتتة
مح تتة يجت تتاد عحار تتر المقاومت تتة القر تتية مقاومت تتة التماس تتك  )Cوءاويت تتة
اقدتكتتاك التتداةمر  )Øديتتث ان تتكط العحارتتر كات أ ميتتة تتر تقتتدير
وتدميت تأل اس تتتق اررية المحد تتدرات الر تتةرية  .]16المردم تتة ال ار ع تتة العم تتأل
المكتبتتر متتمأل معالجتتة و تم يتتأل وتفستتير المعمومتتات الدقميتتة والمةتبريتتة
لعتترض تقيتتيم ستتتق اررية المحدتتدرات الرتتةرية ومتتن تتم تم يمهتتا بوستتاطة
األس ت تتقار الف ار ت تتر المجس ت تتم مت ت ت كة م ت تتميدث) ،الج ت تتدول  )1والج ت تتدول
 ،)2ست تتقار ءاويت تتة المحدت تتدرات ومست تتتويات التطبت تتب

(Bedding

 Planesواقحقطاعتتات األةتتر ) (Discontinuitiesوءاويتتة اقدتكتتاك
الت تتداةمر )Angle

 (Frictionوتت تتم ترت تتحي

الط ق ت ت ت تتات و ت ت ت تتب تر ت ت ت تتحي

الس ت ت ت تتعد

المحدت تتدر مت تتن عاقتت تتب

 ]3وتر ت ت ت تتحي

ا حقطاعت ت ت ت تتات

) (Discontinuities Atitudeلتى مجتاميع وعاقتة كلتك بحتوع واتجتاط
اقحهيار.
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المحطات

محطة رقم ()1
تقتتع تتكط المدط تتة تتر الط تترف المتتمالر المت ترقر لطي تتة بيةي تتر المدد تتة
تتالقرب متتن كمتتر ءاويتتتة

تتمن تكتتوين احجاحتتة ،المودتتة  .)7 ،)6د تتدد

موق ت ت ت تتع المدط ت ت ت تتة بجه ت ت ت تتاء ) ،(GPSبودت ت ت ت تتدات ) ،(UTMلمتمت ت ت ت ت تريب

 ،)X=336256لمتمميت تأل  .)Y=4089013تتكتتون تتكط المدطتتة متتن

محدت تتدر ارتفاعت تتب 24م) مت تتن قدمت تتب ،وعر ت تتب م ت تواءاة م ت تربب د ت توالر
)54م ،و ت ت ت تتعيتب ) ،(186/⁰38-OHو ت ت ت تتو م ت ت ت تتن الح ت ت ت تتوع المتعام ت ت ت تتد
 ،(d=72⁰) ،Orthogonal Slopeو تعية الط قتة تر تكط المدطتة
) ،(078/⁰40المتتكأل .)4تحكم ت

الموحة ( )6منظر امامي لممنحدر المحطة في رقم( )1توضح النقطاعات في الكتل

تتر وجتتب المحدتتدر متتن ط قتتات كات

الصخرية والكتل الصخرية المنهارة باألنقالب والسقوط الصخري  ،اتجاه التصوير

لت تتون ررارت تتر تتةممهت تتا ط قت تتات كات لت تتون ادمت تتر ،و ت تتر ط قت تتات كات

(.)NE

تجوية عالية  ،HWو ر ط قات من الدجر الرممر تتةممها ط قتات متن
الدجت تتر الطيحت تتر ،حس ت ت ة الدجت تتر الرممت تتر الت تتى الطيحت تتر دت تتدود ،)%54
تدتتتو ط قتتة الدجتتر الرممتتر عمتتى تطبتتب متقتتاطع.تقطتتع ط قتتات الدجتتر
الرممتتر مجمتتوعتين متتن الفوارتتأل ،المجموعتتة األولتتى  )Set.1متتن حتتوع
 ،)hklو تتعيتها ) (242/⁰75تردد تتا  2كس تتر لك تتأل )3م ،المس تتا ات
ب تتين الفوارت تتأل تت ت تراوح مت تتابين )84-64س تتم ،لت تتكلك ت تتر كات مست تتا ات
واستتعة ،امتتتداداتها تتتراوح متتا بتتين )54-44ستتم ،مممتتلة الترست ات التتتر
تعم تتو المحدت تتدر ،المجموعت تتة ال احي تتة ) (Set.2مت تتن حت تتوع  )acو ت تتعيتها
) (173/⁰82تردد ا  2كسر لكأل )1م ،المسا ات بتين الفوارتأل تتتراوح
ما بين )64-54ستم ،لتكلك تر كات مستا ات واستعة ،امتتدادتها تتتراوح

مت تتا بت تتين )44-34ست تتم .تكت تتون ت تتكا المحدت تتدر حتيجت تتة لعمميت تتات التعريت تتة

التفا تتمية لط ق تتات الدج تتر الطيح تتر  ،مم تتا أدا ال تتى تك تتون واد

يه تتا،

الموحة ( )7منظر جانبي لممنحدر في المحطة رقم ( )1توضح النقطاعات

في الكتل الصخرية  ،والكتل الصخرية المنهارة باألنقالب والسقوط الصخري ،

اقحهيت تتارات الدارت تتمة ت تر مت تتن حت تتوع الست تتقور الرت تتةر  ،ديت تتث تمت تتت

أتجاه التصوير (.)SW

مادظ تتة ع تتض الكت تتأل المحه تتارة و المتددرج تتة أتج تتاط اس تتفأل المحد تتدر،
وكلك لوجود محدتدرات معمقتة مةتمفتة وكتكلك التماستك عبتر اقحقطاعتات
رفر) ،وأي ا حالك احهيتار دارتأل متن حتوع اقحقتاب ،حتيجتة التعريتة
التفا تتمية مم تتا أدا الت تتى جع تتأل عت تتض ط ق تتات الدجت تتر الرمم تتر معمقت تتة
ا

ا ة التى قمتة مقاومتة ط قتة الدجتر الرممتر فعتأل التجويتة ،كتأل كلتك

أدا ةروج مركء قأل الكتمة ةارج قاعدة األستحاد ممتا أدا التى أحقابهتا
عحت تتدما أر ت ت ش التماست تتك عبت تتر األحقطاعت تتات رت تتفر) ،ت تتان المجموعت تتة
األول تتى )(Set.1عمم تتت كس تتطش احط تتاق ةمف تتر ،وس تتطش التطب تتب عم تتأل
كستتطش قاعتتد  .حالتتك احهيتتار متتن حتتوع الستتقور الرتتةر مدتمتتأل ان
يدر ت تتأل لمكت ت تتأل ت تتر اعم ت تتى المحد ت تتدر ،عح ت تتدما يرت ت ت ش التماس ت تتك عب ت تتر
اقحقطاع تتات ر تتفر) ،وأي تتا ح تتاك كت تتأل عم تتى وم تتك اقحق تتاب ،م تتن
المدتمتتأل ان يدرتتأل يهتتا احهيتتار ،عحتتدما تتتتو ر متترور األحهيتتار وعحتتدما
ير ش التماسك عبر اقحقطاعات رفر) ،مما قد يلد التى احقابهتا و
ددرجتها اتجاط اسفأل المحددر.

الشكل ( )4يبين مخطط السقاط الفراغي المجسم الذي يوضح العالقة بين
المنحدر والطبقات والنقطاعات وانواع األ نهيارات الحاصمة والمحتممة
لممحطة رقم ( )1اتجاه التصوير ()NE
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محطة رقم ()2

تقتتع تتكط المدطتتة تتر الطتترف المتتمالر الم ترقر لطيتتة بيةيتتر المدد تتة،
القرب متن طريتب قريتة كتورة،

تمن تكتوين احجاحتة  ،المودتة  .)8دتتدد

موق ت ت ت تع المدط ت ت ت تتة بجهت ت ت ت تاء ) ،(GPSبودت ت ت تتدات) ،(UTMلمتم ت ت ت ت ت ت تريب
 ،)X=335154لمتم ت ت تتميأل  ،)Y=4088131تت ت ت تتال

المدط ت ت تتة م ت ت تتن

محدت تتدر ارتفاعت تتب )12م مت تتن قدمت تتب ،وعر ت تتب م ت تواءاة م ت تربب )24م،
و تتعيتب ) ،(348/⁰42-OHالمحدتتدر متتن الحتتوع المتواء

Parallel

 ،(d=18⁰)، Slopeوم تتن الح تتوع المتوا تتب  ،Concordanceو تتعية
الط قة ر كط المدطة ) ،(006/⁰37المتكأل  .)5يحكمت

عمتى وجتب

الموحة ( )8منظر امامي لممنحدر المحطة في رقم ( )2توضح

المحد ت تتدر ط ق ت تتات كات ل ت تتون ررار ت تتر ،وتجويته ت تتا قميم ت تتة  ،SWو ت تتر

النقطاعات في الكتل الصخرية  ،أتجاه التصوير (.)SW

ط قات متن الدجتر الرممتر ،ديتث توجتد اقتدم ط قتة متن دجتر رممتر تر
بداي تتة تك تتوين احجاح تتة والت تتر تم تتأل التم تتا

ب تتين احجاح تتة والفتد تتة ،س تتطش

التطبتتب تتارء .ط قتتة الدجتتر الرممتتر تقطعهتتا مجمتتوعين متتن الفوارتتأل،
المجموعت تتة األولت تتى  ،)Set.1و ت تتر وارت تتأل مت تتن حت تتوع ) (bcو ت تتعيتها
) (186/⁰52تردد ت تتا  2كست تتر لكت تتأل )1.5م ،مست تتا اتها البيحيت تتة د ت توالر
)3ستتم ،أ احهتتا كات مستتا ة متقاربتتة ،امتتتدادتها تت تراوح متتا بتتين -44
)54س تتم،

وتكت تتون ممم تتلة الترست ت ات الطيحي تتة ،المجموعت تتة ال احي تتة

)(Set.2و تر وارتأل متن حتوع ) (acو تعيتها ) (276/⁰88تردد تا 2
كس تتر لك تتأل )(2.5م ،مس تتا تها البيحي تتة تت تترواح م تتن )5-4س تتم ،أ احه تتا
كات مستتا ة متقاربتتة ،امتتتداد ا تت تراوح متتابين )54-44ستتم ،و تتر أي تتا

تكتتون مممتتلة الترس ت ات الطيحيتتة.تكتتون المحدتتدر فعتتأل عمميتتات التعريتتة

المتتديدة التتتر تعتترض لهتتا وجتتب المحدتتدر لط قتتات الدجتتر الطيحتتر ،حتيجتتة
لتتكلك ارت دت اقجت اء العميتتا متتن المحدتتدر معمقتتة واستتتق ارريتها تتر دالتتة

الشكل ( )5يبين مخطط السقاط الفراغي المجسم الذي يوضح العالقة بين

درج تتة ،اقحهي تتار الدار تتأل تتو م تتن ح تتوع الس تتقور الر تتةر  ،دي تتث ان

المنحدر والطبقات والنقطاعات وانواع األ نهيارات الحاصمة لممحطة

مرور اقحهيار متو رة ،والتماسك عبر اقحقطاعات رفر).
توجت تتد ادتماليت تتة لدرت تتول احهيت تتار لمكتت تتأل الرت تتةرية مت تتن حت تتوع الس ت تتقور
الر تتةر  ،لوج تتود أجت ت اء معمق تتة م تتن المحد تتدر وعح تتدما يرت ت ش التماس تتك
عب تتر اقحقطاع تتات ر تتفر) .ح تتاك ادتمالي تتة لد تتدوث احهي تتار م تتن ح تتوع

والمحتممة في المحطة رقم ( ، )2اتجاه التصوير ()SW

محطة رقم ()3
تق تتع تتكط المدط تتة تتر الط تترف الجح تتوب العرب تتر لطي تتة بيةي تتر المدد تتة
تتالقرب متتن كمتتر بيستتر

اقحتتءقق المستتتو  ،ديتتث متتن ةتتال أج ت ار دتتي القتتي الم امتتر تتان
قيم تتة التماس تتك) (C=11.14 kpaو ءاوي تتة اقدتك تتاك ال تتداةمر لمترب تتة
الطيحية الموجتودة استفأل ط قتة الرمتأل اقتأل متن ميتأل ستطش التطبتب )=27
 ،)Øوعحتتدما يرت ش التماستتك عبتتر اقحقطاعتتات رتتفر ،يدتتدث اقحهيتتار
من حوع اقحءقق المستو و التتالر تدتدث ددرجتة لمكتتأل الرتةرية عمتى
المحد تتدر القمي تتأل المي تتأل ،ست توا ك تتان اقحهي تتار س تتقور ر تتةر أم أح تتءقق
مستو .

تتمن تكتتوين الفتدتتة  ،المودتتة

 ،)9المودتتة

 .)10د ت تدد موقت تتع المدطت تتة بجهت تتاء ) ،(GPSبود ت تدات

)،(UTM

لمتم ت ت تريب  ،)X=327148لمتمت ت تتميأل  .)Y=4080629تتكت ت تتون ت ت تتكط
المدطتة متن محدتتدر ارتفاعتب )6م متن قدمتتب ،و عر تب متواءاة م تربب
)24م ،و ت تتعية ت تتكا المحدت تتدر ) ،(110⁰/62⁰-OHو ت تتو مت تتن الحت تتوع
المتعامتتد  ،(d=74⁰)، Orthogonal Slopeيقتتع تتكا المحدتتدر عمتتى
التمتتا

متتا بتتين تكتتويحر استتبر و الفتدتتة  ،وكاحتتت و تتعية الط قتتة تتر

كط المدطة ) ،(184/º60المكأل .)6تحكمت

تر وجتب المحدتدر ط قتة

كات ل تتون ار تتفر تتاتش ،س تتمكها د تتدود )24س تتم ،ل تتكلك ه تتر ط ق تتات
حديفة جتدا ،وتجويتهتا متوستطة  ،MWو تر ط قتة متن الدجتر الجيتر ،
والتتا ع ت تات مت تتن ط قت تتات الدجت تتر الجيت تتر تعطيهت تتا ط قت تتة مت تتن الدج ت تتر

الطيح تتر ،مقاومته تتا اقح تتعاطية ) ،(σc=33.843Mpaل تتكلك تك تتون
مقاومته تتا قوي تتة أعت تتدال.تقط تتع ط ق تتة الدج تتر الجي تتر مجم تتوعتين م تتن
الفوار تتأل المجموع تتة األول تتى  ،)Set.1و تتر وار تتأل م تتن ح تتوع )(hkl
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و تتعيتها ) (098/⁰60تردد تتا  )3كستتر لكتتأل )1م ،المجموعتتة ال احيتتة
) (Set.2و ت تتر وارت تتأل ،مت تتن حت تتوع ) (hko<bو ت تتعيتها (066/º40

تردد تتا  )2كستتر لكتتأل )4.5م .تكتتون المحدتتدر حتيجتتة لعمميتتات القطتتع
لعرض مب الطريب ،األحهيار الدارأل و و من حتوع الستقور الرتةر ،

ديت تتث تت تتم مادظت تتة عت تتض الكتت تتأل الست تتاقطة بجاحت تتب الطريت تتب ،ا عاد ت تتا
 )34*18*15ستم )25*14*8 3ستم ،3يتوقتتع احهتا ستتقطت متن اعمتتى
المحددر اتجاط الطريب ،عحتدما درتأل اقحهيتار و ارت ش التماستك عبتر
اقحقطاع تتات ر تتفر) ،مم تتا ادا كل تتك ال تتى س تتقوطها وت تتددرجها اتج تتاط
استتفأل المحدتتدر ،وكتتان لمجاكبيتتة تتتا ير مهتتم تتر درتتول تتكا اقحهيتتار.
حالك احهيار مدتمأل من حوع السقور الرتةر متن الممكتن ان يدرتأل
عحدما ير ش التماسك عبر اقحقطاعات رفر) ،و التالر يتلد تدتدث

ددرجتتة لمكتتتأل أتجتتاط أستتفأل المحدتتدر ،ولكتتون المستتا ة بتتين المحد تدر و
الطريب ددود 8م)م ،ان ددوث أ حوع من اقحهيتار قتد يمتكأل ةطت ار

الشكل ( )6يبين مخطط السقاط الفراغي المجسم الذي يوضح العالقة بين
المنحدر والطبقات والنقطاعات وانواع األ نهيارات الحاصمة والمحتممة

عمى المارة ،او قد يلد الى مب الطريب.

لممحطة رقم ( )3اتجاه التصوير ()NW

محطة رقم ()4

تقتتع تتكط المدطتتة تتر الطتترف الجحتتوبر العربتتر لطيتتة بيةيتتر المدد تتة،
القرب من كمر بيسر ،

تمن تكتوين استبر ،المودتة .)11دتدد موقتع
)،(UTM

المدط ت ت ت ت ت ت ت تتة بجه ت ت ت ت ت ت ت تتاء ) ،(GPSبودت ت ت ت ت ت ت ت تتدات
لمتم ت تريب  ،)X=327177لمتمت تتميأل  .)Y=4080816تتت تتال

المدطت تتة

م تتن محد تتدر عم تتود ارتفاع تتب 9م) ،وعر ت تب مت تواءاة م ت تربب 44م)،
و ت تتعية ت تتكا المحدت تتدر ) ،(082/⁰90-OHو ت تتو مت تتن الحت تتوع المتعامت تتد
 ،(d=84⁰) ،Orthogonal Slopeوكاحتت و تتعية الط قتة تر تتكط
الموحة رقم ( )9منظر امامي لممنحدر في المحطة رقم ( )3توضح
النقطاعات في الكتمة الصخرية أتجاه التصوير (.)NW

المدطتتة ) ،(178/⁰68المتتكأل .)7تحكم ت

تتر وجتتب المحدتتدر ط قتتات

كات لتتون ارتتفر تتاتش و تتر ع تتارة عتتن ط قتتات ستتميكة كتميتتة وستتمكها
دتتدود )94ستتم ،لتتكلك تتر ط قتتات ستتميكة ،وتجويتهتتا متوستتطة ،MW
و ت ت ت ت تتر ط ق ت ت ت ت تات مت ت ت ت تتن الدجت ت ت ت تتر الجيت ت ت ت تتر  ،مقاومتهت ت ت ت تتا اقح ت ت ت ت تتعاطية
) ،(σc=13.102Mpaلت تتكلك تكت تتون مقاومتهت تتا قويت تتة أعتت تتدال .حالت تتك

مجمتتوعتين متتن الفوارتتأل تقطتتع ط قتتة الدجتتر الجيتتر المجموعتتة األولتتى
) (Set.1و ت تتعيتها (158/º83

و ت تتر وار ت تتأل م ت تتن ح ت تتوع )،(ac

والمجموعت تتة ال احيت تتة المجموعت تتة األولت تتى ) (Set.2و ت تتعيتها /º62

(002و ر وارأل متن حتوع ) .(bcتكتون تكا المحدتدر ،حتيجتة لعمميتات

القطتع ل متب وتوستيع الطريتب ،ديتتث تتم تفجيتر أجت اء المحدتدر وارت ش
معمب ،و ر دالة من عتدم اقستتق اررية ،اقحهيتار الدارتأل تو متن حتوع
الموحة ) )10منظر جانبي لممنحدر في المحطة رقم ( )3توضح امتداد
المنحدر أتجاه التصوير(.)NW

الست تتقور الرت تتةر ديت تتث تت تتم مادظت تتة عت تتض الكتت تتأل است تتفأل المحدت تتدر
ا عاد ا )17*24*44 ،سم )24*28*34 ،3ستم ،3يتوقتع احهتا ستقطت
م ت ت تتن اعم ت ت تتى المحد ت ت تتدر عح ت ت تتدما ارت ت ت ت ش التماس ت ت تتك عب ت ت تتر اقحقطاع ت ت تتات
)رتتفر(.يوجتتد محدتتدر و تتعيتب ) ، (180/70⁰و تتو جتتء متتن المحدتتدر
األول و متتن حتتوع الم تواء  ،Parallel Slopeديتتث ) ،(d=2⁰ومتتن
الح ت تتوع المتوا ت تتب  ،Concordantأن ط ق ت تتة الدج ت تتر الجي ت تتر

ت تتر ت تتكا

المحدتتدر تتةممهتتا ط قتتة م تة متتن الدجتتر الجيتتر المتتارلر ومتتن ةتتال
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أجت ت ار د تتي الق تتي الم ام تتر تتان قيم تتة التماس تتك )(C=15.23kpa
ءاويتتة اقدتكتتاك التتداةمر لهتتكط الط قتتة متتكأل كامتتأل دتتدود )،(Ø=27⁰

محطة رقم ()5

تقت تتع ت تتكط المدطت تتة

و تتر أقتتأل متتن ءاويتتة ميتتأل الط قتتة ،والتتك يعحتتر أن متترور اقحهيتتار متتن

المدد ت تتة ،ت تتالقرب م ت تتن كم ت تتر بيس ت تتر ،

حتتوع األحتتءقق المستتتو متتتو رة ،لتتكلك متتن المدتمتتأل أن يدتتدث تتكا الحتتوع
متن األحهيتار ،عحتدما يرت ش التماستتك عبتر األحقطاعتات رتفر) .حالتتك

ت تتمن ت تتر الطت تترف الجحت تتوب العربت تتر لطيت تتة بيةيت تتر
ت تتمن تك ت تتوين ا اح ت تتا ،المود ت تتة

.)12د تتدد موقت تتع المدطت تتة بجه تتاء ) ،(GPSبودت تتدات

)، (UTM

لمتم ت تريب  ،)X=327251لمتممي ت تتأل  .)Y=4081034تتت تتال

المدطت تتة

كتمة رةرية ر اعمى المحددر من المتوقتع احهتا محقولتة ،ولكتون الط قتة

متتن محدتتدر عمتتود ارتفاعتتب 9م) متتن قدمتتب ،وعر تتب م تواءاة م تربب

المحكمفة ر اعمى المحددر متجوية ،من الممكن ان يدرأل احهيتار متن

34م) ،و تعيتب ) ،(150/⁰90-OHو تو متن الحتوع الجتاحبر المحدترف

حتتوع الس تتقور الر تتةر  ،ديتتث أن الترست ت ات الت تتر تتواجتتد عميه تتا الكتم تتة
الرتتةرية تعمتتأل عمتتى احءققهتتا وستتقوطها اتجتتاط استتفأل المحدتتدر ،عحتتدما
ير ت ش التماستتك عبتتر اقحقطاعتتات رتتفر) متتع ت توا ر متترور اقحهيتتار،

ولكتتون المستتا ة بتتين المحدتتدر والمتتارع تتر تتكط المدطتتة دتتدود )7م،

 ،(d=34⁰) ،Oblique Lateralو كاح تتت و تتعية الط قتتة تتر تتكط
المدطتتة  ،(184/º60المتتكأل .)8يحكم ت

وجتتب المحدتتدر ط قتتات كات

لتتون ارتتفر تتاتش و تتر ط قتتات كتميتتة  ،ستتمكها يت تراوح 2-1م) ،لتتكلك
تتر ط قتتات ستتميكة ،و تتر كات تجويتتة قميمتتة  ،SWو تتر ط قتتات متتن

احتتب تتر دالتتة دتتدوث اقحهيتتار الستتقور الرتتةر لمكتم تة الرتتةرية و

الدجت تتر الجيت تتر  ،تفرت تتأل ط قت تتات الدجت تتر الجيت تتر ط قت تتة مت تتن الدجت تتر

سقوطها اتجاط الطريب ،قد يمكأل كلك مةاطر عديدة.

المت ت ت ت ت تتارلر ست ت ت ت ت تتمكها دت ت ت ت ت تتدود 24ست ت ت ت ت تتم) ،مقاومتهت ت ت ت ت تتا اقح ت ت ت ت ت تتعاطية
) ،(σc=38.410Mpaلت تتكلك تكت تتون مقاومتهت تتا قويت تتة أعتت تتدال .حالت تتك

مجمتتوعتين متتن الفوارتتأل تقطتتع ط قتتة الدجتتر الجيتتر المجموعتتة األولتتى
) (Set.1و تتعيتها (038/º48

و تتر وار تتأل م تتن ح تتوع )(hko<b

تردد ت تتا ) (3كست تتر لكت تتأل 1م) ،المجموعت تتة ال احيت تتة ) (Set.2و ت تتعيتها
 ،(078/º22و ت ت ت تتر وار ت ت ت تتأل م ت ت ت تتن ح ت ت ت تتوع ) (hklتردد ت ت ت تتا  2كس ت ت ت تتر

لكأل 1م).تكتون تكا المحدتدر حتيجتة لعمميتات متب وتوستيع الطريتب ،ممتا

أدا ال تتى ب تتروء س تتطش التطب تتب ،و تددي تتد و تتعية المحد تتدر ،اقحهي تتار
الدارأل و من حتوع الستقور الرتةر ديتث تتم مادظتة عتض الكتتأل
الست ت ت تتاقطة است ت ت تتفأل المحدت ت ت تتدر وبجاحت ت ت تتب الطريت ت ت تتب ،ا عت ت ت تتاد ت ت ت تتكط الكتت ت ت تتأل
الموحة ( )11منظر امامي لممنحدر في المحطة رقم ( )4يوضح النقطاعات
في الكتمة الصخرية أتجاه التصوير (.)NW

 )13*15*54ستتم )12*24*35 ،3ستتم ،3درتتأل اقحهيتتار متتن حتتوع
السقور الرةر لهتكط الكتتأل ،عحتدما ارت ش التماستك عبتر اقحقطاعتات
رتتفر) ،ممتتا أدا التتى حءولهتتا بجاحتتب الطريتتب .توجتتد ادتماليتتة لدتتدوث
احهيار حوعب احقتاب ،عحتدما تتتو ر مترور اقحهيتار وةارتة عحتد توستيع
الطريتتب متتن المدتمتتأل ان يدتتدث تتكا اقحهيتتار ،ديتتث تعمتتأل المجموعتتة
األول تتى ) (Set.1كس تتطش قاع تتد  ،بيحم تتا يعم تتأل س تتطش التطب تتب كس تتطش
احطتتاق جتتاحبر .المستتا ة بتتين المحدتتدر والطريتتب تت تراوح متتابين 4-2م)
تتان دتتدوث اقحهيتتار تاقحقاب لمكتتتأل قتتد يتتلد التتى تتمب الطريتتب كمي تا
او جءسيا.

الشكل ( )7يبين مخطط السقاط الفراغي المجسم الذي يوضح العالقة بين
المنحدر والطبقات والنقطاعات وانواع األ نهيارات الحاصمة لممحطة رقم ()4
اتجاه التصوير ()NW

الموحة ( )12منظر امامي لممنحدر في المحطة رقم ( )5توضح النقطاعات
في الكتل الصخرية  ،اتجاه التصوير (.)NW
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األحقطاع ت تتات  ،ق ت تتد لعب ت تتت دور أساس ت تتر ت تتر د ت تتدوث األحهي ت تتارات ت تتر

المحطقة ،أما األحواع األةرا مممت ). (hko<a) ،(hko< b)،(bc

 -5مت تتن ةت تتال المست تتش الجيولت تتوجر والهحدست تتر لممحدت تتدرات ت تتر محطقت تتة
الد ارس تتة تب تتين ان أحت تواع األحهي تتارات بحست ت ة عالي تتة كاح تتت س تتقور ر تتةر
دار ت تتأل ومدتم ت تتأل) ت تتر ك ت تتأل المدط ت تتات ،ويمي ت تتب األحق ت تتاب الدار ت تتأل
والمدتمت تتأل) ت تتر المدط ت تتات  ،)5,1ومت تتن ت تتم األحت ت تءقق مدتمت تتأل) ت تتر
المدطات  ،)4,2و كط األحواع متن اقحهيتارات درتمت او متن المدتمتأل
ان تدرأل يها ددرجة ر المدطات .)3,2,1
 -6أن الست تتبب الرسيست تتر لدت تتدوث األحهيت تتارات ت تتر محطقت تتة الد ارست تتة ت تتو
حتيجتتة لعميتتات قطتتع الطيتتة والط قتتات الرتتةرية األ تتا ة التتى العوامتتأل
التركيبية و الرةارية واقحهيارات المدتممة
 -8أ حتتا الد ارستتة الدقميتتة تتتم قيتتا

الشكل ( )8يبين مخطط السقاط الفراغي المجسم الذي يوضح العالقة بين

دي ت تتث كاحت ت تتت المس ت تتا ة دت ت تتدود 8م) ت تتر المدطت ت تتة  ،)3و 7م) ت ت تتر

المنحدر والطبقات والنقطاعات وانواع األ نهيارات الحاصمة لممحطة رقم ()5

الستنتاجات

المدطتتة  )4وتتتترواح م تا بتتين 4-2م) تتر المدطتتة  ،)5لتتكلك تتأن

اتجاه التصوير (.)NW

ددوث أ حوع متن األحهيتار قتد يتلد التى متب الطريتب وتعطيتأل دركتة

 -1ان محطق تتة الد ارست تتة تتمي تتء ك ت ترة اقحهي تتارات الدارت تتمة والمدتممت تتة،
حتيجة قطع الطريب رورة عمودية تقري ا عمى مدور الطية
 -2أن المحدتتدرات تتر محطقتتة الد ارستتة تتر متتن الحتتوع المتواء والجتتاحبر
المحدرف والمتعامد ،ومن الحوع المتوا ب .Concordant
 -3أظهتترت حتتتاس

المستتا ة بتتين المحدتتدر و المتتارع ،

دتتي المقاومتتة اقح تتعاطية يتتر المدرتتورة التتتر

تتتم اجراسهتتا عمتتى رتتةور الدجتتر الجيتتر ودستتب ] ،[19تتأن الرتتةور
تتر المدط تتات ) (5,4,3تك تتون كات مقاوم تتة قوي تتة أعت تتدال ،دي تتث أن

رت تتا ة الرت تتةور تعتمت تتد عمت تتى المكوحت تتات التت تتر تدتويهت تتا م ت تتأل حوعيت تتة
المعادن وطبيعة التكسرات
 -4أن أ م تتب الفوار تتأل الت تتر ت تتم قياس تتها تتر م تتن ح تتوع ) (acو )(hkl
والتر رحفت اقعتماد عمى العاقتة بتين المدتاور التكتوحيتة ) (a,b,cو

الس تتير جءسي تتا أو كمي تتا و ق تتد يم تتكأل مة تتاطر عدي تتدة يح تتت عحه تتا ةس تتاسر
م ترية و ماديتتة ،األ تتا ة التتى احتتب تتر دالتتة توستتيع الطري تب تتأن تتكط
المحد ت تتدرات تع ت تتد عاسق ت تتا كبيت ت ت ار .بيحم ت تتا قيوج ت تتد أ ةط ت تتر أو أ ت ت تتأ ير
لممحددر عمى الطريب ر المدطتة  )1والمدطتة  )2ديتث أن المستا ة
بتتين المحدتتدر والطريتتب دتتدود 254م) لممدطتتة  )1و دتتدود 144م)
لممدطة .)2
 -7تبتتين متتن ةتتال الد ارستتة الدقميتتة أن أ متتب المحدتتدرات تتر مدطتتات
محطقتتة الد ارستتة تتر محدتتدرات عموديتتة و معمقتتة ،و كلتتك ستتبب التعريتتة
التفا تتمية و اج ت ار عممي تتات القط تع أ حتتا م تتب وتوستتيع الطريتتب ،دي تتث
كت تتان لهت تتا دور ت تتر تدديت تتد و ت تتعيات أ مت تتب المحدت تتدرات المطمت تتة عمت تتى
الطريت ت تتب ،وتت ت تتم أست ت تتتةدام المتفج ت ت ترات أ حت ت تتا عمميت ت تتات القطت ت تتع ل ت ت ت عض
المحد تتدرات ،مم تتا أدا ال تتى األة تتال أس تتتق اررية المحد تتدر ،وأجت ت اء مح تتب
أر دت ر دالة درجة.
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Abstract
The study aims to evaluate the rock slope stability part of Bekhair Anticline on both side of the road linking
between (Dohuk - Zawite), by selecting (5) stations from different locations along the road that included all
types of rock failures which is occurred or may be occurred in the study area. The engineering classification and
description was done according to ( 1] and [2] of the bed rocks through a geological survey of the study area.
This study showed that the types of slopes in the study area according to the relationship between the strike of
the slope and the bed attitude according to [3] are of parallel, lateral, and perpendicular type. The geoengineering survey shows different types of failures, part of it are happened like rock fall, toppling and rolling,
while the possible failures were represented by the same previous types in addition to sliding failure, which can
be occurred when the condition of failure are met. By studying the factors affecting the slope stability in the
area, it was found that the main factor causing the occurrence of the failure above is the result of cutting the limb
of the anticline for the purpose of road construction in addition to structural and litho factors.
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